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Tarkistukset säädösesitykseen

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

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0285),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0139/2011),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot 
(A7-0046/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille.
Tällaisilla tavaroilla myös petetään
kuluttajia ja tietyissä tapauksissa saatetaan 

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille.
Tällaisilla tavaroilla myös johdetaan
kuluttajia harhaan ja tietyissä tapauksissa 
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vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle.

saatetaan vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaisia tavaroita olisi 
mahdollisuuksien mukaan estettävä 
pääsemästä tullialueelle, ja ne olisi
pidettävä pois markkinoilta, ja 
toimenpiteitä olisi vahvistettava, jotta 
tällaiseen laittomaan toimintaan voidaan 
puuttua ilman että siitä aiheutuu haittaa 
lailliselle kaupalle. Tämän vuoksi 
kuluttajien olisi oltava tietoisia vaaroista, 
joita kyseisten tavaroiden ostaminen tuo 
mukanaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
uudelleentarkastelussa ilmeni, että 
oikeudelliseen kehykseen on välttämätöntä 
tehdä tiettyjä parannuksia, jotta teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa voidaan 
tehostaa, jotta voidaan varmistaa 
asianmukainen oikeudellinen selkeys ja 
jotta voidaan ottaa huomioon talouden, 
kaupan ja oikeuden alalla tapahtuneet 
muutokset.

(3) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
uudelleentarkastelussa ilmeni, että 
oikeudelliseen kehykseen on välttämätöntä 
tehdä tiettyjä parannuksia, jotta
tulliviranomaisten suorittamaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa voidaan 
tehostaa, jotta voidaan varmistaa 
asianmukainen oikeudellinen selkeys ja 
jotta voidaan ottaa huomioon talouden, 
kaupan ja oikeuden alalla tapahtuneet 
muutokset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvomiseksi voitava 
tarkastaa tavaroita, jotka ovat tai joiden 
olisi pitänyt olla tullivalvonnassa unionin 
tullialueella. Rajoilla tapahtuvassa teollis-
ja tekijänoikeuksien valvonnassa, 
riippumatta siitä, missä tavarat ovat tai 

(4) Tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvomiseksi voitava 
tarkastaa tavaroita, jotka ovat tai joiden 
olisi pitänyt olla tullivalvonnassa unionin 
tullialueella, mukaan luettuna 
suspensiomenettelyyn asetetut tavarat.
Rajoilla tapahtuvassa teollis- ja 
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niiden olisi pitänyt olla yhteisön 
tullikoodeksista annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 
määritellyssä "tullivalvonnassa", on kyse 
resurssien hyödyllisestä käytöstä. Jos 
tulliviranomaiset ottavat tavarat haltuun 
rajalla, tarvitaan yksi oikeudenkäynti, kun 
taas saman teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnan tason varmistamiseksi 
tarvittaisiin useita erillisiä 
oikeudenkäyntejä, jos tavarat havaittaisiin 
vasta sitten, kun ne ovat markkinoilla 
hajallaan vähittäiskauppiaille toimitettuina.
Olisi sallittava poikkeus tietyn 
käyttötarkoituksen perusteella vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen tavaroiden 
tapauksessa, koska tällaiset tavarat pysyvät 
tullivalvonnassa, vaikka ne on luovutettu 
vapaaseen liikkeeseen. Asetusta ei ole 
myöskään aiheellista soveltaa matkustajien 
henkilökohtaisiin matkatavaroihin 
sisältyviin tavaroihin, edellyttäen että 
tavarat ovat heidän henkilökohtaiseen 
käyttöönsä ja että mikään ei viittaa 
kaupalliseen tarkoitukseen.

tekijänoikeuksien valvonnassa, riippumatta 
siitä, missä tavarat ovat tai niiden olisi 
pitänyt olla yhteisön tullikoodeksista 
annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) 
N:o 2913/92 määritellyssä
"tullivalvonnassa", on kyse resurssien 
hyödyllisestä käytöstä. Jos 
tulliviranomaiset ottavat tavarat haltuun 
rajalla, tarvitaan yksi oikeudenkäynti, kun 
taas saman teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnan tason varmistamiseksi 
tarvittaisiin useita erillisiä 
oikeudenkäyntejä, jos tavarat havaittaisiin 
vasta sitten, kun ne ovat markkinoilla 
hajallaan vähittäiskauppiaille toimitettuina.
Olisi sallittava poikkeus tietyn 
käyttötarkoituksen perusteella vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen tavaroiden 
tapauksessa, koska tällaiset tavarat pysyvät 
tullivalvonnassa, vaikka ne on luovutettu 
vapaaseen liikkeeseen. Asetusta ei ole 
myöskään aiheellista soveltaa matkustajien 
henkilökohtaisiin matkatavaroihin 
sisältyviin tavaroihin, edellyttäen että 
tavarat ovat heidän henkilökohtaiseen 
käyttöönsä ja että mikään ei viittaa 
kaupalliseen tarkoitukseen.

Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa, tullivalvonta 
olisi laajennettava koskemaan tällaisten 
oikeuksien muuntyyppisiä loukkauksia, 
kuten rinnakkaiskauppaa, sekä muita 
sellaisten oikeuksien loukkauksia, joita 
tulliviranomaiset jo valvovat, mutta jotka 
eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan. Samasta syystä on 

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa, tullivalvonta 
olisi laajennettava koskemaan muita 
sellaisten oikeuksien loukkauksia, jotka 
eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan. Siksi on aiheellista 
sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan 
asetukseen (EY) N:o 1383/2003 jo 
sisältyvien oikeuksien lisäksi myös 
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aiheellista sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan asetukseen (EY) N:o 
1383/2003 jo sisältyvien oikeuksien lisäksi 
myös kauppanimet, edellyttäen että ne on 
suojattu yksinoikeudella kansallisen 
lainsäädännön nojalla, puolijohdetuotteiden 
topografiat, hyödyllisyysmallit, välineet ja 
laitteet, joilla kierretään teknisiä 
toimenpiteitä, sekä kaikki muut teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät yksinoikeudet, 
joista säädetään unionin lainsäädännössä.

kauppanimet, edellyttäen että ne on 
suojattu yksinoikeudella kansallisen 
lainsäädännön nojalla, puolijohdetuotteiden 
topografiat, hyödyllisyysmallit, välineet ja 
laitteet, joilla kierretään teknisiä 
toimenpiteitä, sekä kaikki muut teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät yksinoikeudet, 
joista säädetään unionin lainsäädännössä.

Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Jäsenvaltioiden olisi myönnettävä 
tulliviranomaisille riittävät resurssit, jotta 
nämä pystyisivät hoitamaan uudet 
tehtävänsä, ja tarjottava tullivirkamiehille 
soveltuvaa koulutusta. Komission ja 
jäsenvaltioiden olisi annettava ohjeita 
varmistaakseen, että tämän asetuksen 
piiriin kuuluvien erityyppisten 
loukkausten tullivalvonta toteutetaan 
asianmukaisesti ja yhdenmukaisesti.

Perustelu

Jotta voidaan hälventää epäilyksiä siitä, pystyvätkö tulliviranomaiset hoitamaan tehokkaasti 
tämän asetuksen soveltamisalaan otettuihin uudentyyppisiin loukkauksiin liittyvät tehtävänsä, 
on korostettava sitä, että on tärkeää myöntää riittävät resurssit, tarjota soveltuvaa koulutusta 
ja laatia ohjeita, joilla autetaan tulliviranomaisia suorittamaan tarvittava valvonta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Kaikilta osin täytäntöönpantuna 
tämän asetuksen olisi osaltaan edistettävä 
sisämarkkinoita, jolloin oikeuksien 
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haltijoiden suoja paranee, luovuus ja 
innovointi lisääntyvät ja kuluttajat saavat 
luotettavia ja korkealaatuisia tuotteita, 
jotka puolestaan lujittanevat rajatylittäviä 
liiketoimia kuluttajien, yritysten ja 
kauppiaiden välillä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) Komission olisi toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että tulliviranomaiset 
soveltavat uutta lainsäädäntökehystä 
yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa 
ilman tarpeettomia viivytyksiä, jotta 
voitaisiin varmistaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien tehokas valvonta, mikä 
suojelisi oikeuksien haltijoita 
kaupankäyntiä haittaamatta. Uudistetun 
tullikoodeksin ja etenkin yhteentoimivan 
"eCustoms"-järjestelmän täytäntöönpano 
voisi tulevaisuudessa auttaa tässä 
tehtävässä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 d) Jäsenvaltioiden resursseja tullialalla 
kavennetaan koko ajan. Uudet asetukset 
eivät siksi saisi aiheuttaa taloudellisia 
rasitteita kansallisille viranomaisille. 
Uusien riskinhallintateknologioiden ja 
resurssien maksimointistrategioiden 
käyttöä kansallisten viranomaisten 
piirissä olisi edistettävä.
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Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tähän asetukseen sisältyvät 
tulliviranomaisten menettelysäännöt. Näin 
ollen asetuksella ei oteta käyttöön mitään
uusia perusteita, joilla todennetaan 
sovellettavan teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevan lainsäädännön rikkominen.

(6) Tähän asetukseen sisältyvät 
tulliviranomaisten menettelysäännöt. Näin 
ollen asetuksella ei säädetä mitään 
perusteita, joilla todennetaan sovellettavan 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
lainsäädännön rikkominen.

Perustelu

Tarkistus vastaa tavoitetta, jonka mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien yhteydessä pyritään 
pitämään selkeästi erillään menettelyjä koskeva lainsäädäntö ja aineellinen lainsäädäntö. 
Tämän vuoksi asetuksessa ei pitäisi säätää mitään perusteita teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkaamisen määrittelemiselle. Mahdolliset olemassa olevat säännökset, jotka voitaisiin 
tulkita siten, olisi poistettava.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan varmistaa nopea 
toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnassa, olisi säädettävä siitä, että jos 
tulliviranomaiset epäilevät riittävän näytön 
perusteella, että niiden valvonnassa olevat 
tavarat loukkaavat teollis- ja 
tekijänoikeuksia, kyseiset tulliviranomaiset 
voivat keskeyttää tavaroiden luovutuksen 
tai ottaa ne haltuun joko oma-aloitteisesti 
tai esitetyn hakemuksen perusteella, jotta 
henkilöt, joilla on oikeus esittää 
tulliviranomaisten toimia koskeva 
hakemus, voivat panna vireille 
oikeudenkäynnin sen määrittämiseksi, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta loukattu.

(10) Jotta voidaan varmistaa nopea 
toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnassa, olisi säädettävä siitä, että jos 
tulliviranomaiset epäilevät perustellusti, 
että niiden valvonnassa olevat tavarat 
loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia, 
kyseiset tulliviranomaiset voivat keskeyttää 
tavaroiden luovutuksen tai ottaa ne haltuun 
joko oma-aloitteisesti tai esitetyn 
hakemuksen perusteella, jotta henkilöt, 
joilla on oikeus esittää tulliviranomaisten 
toimia koskeva hakemus, voivat panna 
vireille oikeudenkäynnin sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jos kauttakulkutavaroita epäillään 
unionin alueella teollis- ja 
tekijänoikeudella suojatun tuotteen 
jäljitelmiksi tai kopioiksi, ilmoittajalla tai 
tavaroiden haltijalla olisi oltava 
todistustaakka tavaroiden lopullisesta 
määränpäästä. Tavaroiden lopullisena
määränpäänä olisi pidettävä unionin 
markkinoita, jos tavaroiden ilmoittaja, 
haltija tai omistaja ei kykene antamaan 
selkeää ja vakuuttavaa näyttöä muusta 
määränpäästä. Komission olisi 
hyväksyttävä ohjeet, joilla 
tulliviranomaisille annetaan kriteerit 
arvioida tehokkaasti, millainen riski 
tavaroilla on päätyä unionin markkinoille 
ottaen huomioon tätä asiaa koskevan 
Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön.

Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos tavarat, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
eivät ole tavaraväärennöksiä tai 
laittomasti valmistettuja tavaroita, 
tulliviranomaisten voi olla vaikeaa 
määrittää pelkästään silmämääräisesti, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta saatettu 
loukata. Sen vuoksi on aiheellista säätää, 
että oikeudenkäynti olisi pantava vireille, 
jolleivät asianomaiset osapuolet eli 
tavaroiden haltija ja oikeudenhaltija sovi 
tavaroiden luovuttamisesta tuhottaviksi. 
Tällaisista oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 

Poistetaan.
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määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat korvataan 23 artiklan muutetulla sanamuodolla, 
niin että tämä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Asetuksessa (EY) N:o 1383/2003 
sallitaan jäsenvaltioiden soveltaa 
menettelyä, jonka nojalla tietyt tavarat on 
mahdollista tuhota tarvitsematta panna 
vireille oikeudenkäyntiä sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu. Kuten 
väärennysten vaikutuksesta 
kansainväliseen kauppaan 18 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa todetaan, 
tämä menettely on osoittautunut erittäin 
menestyksekkääksi niissä jäsenvaltioissa, 
joissa se on ollut käytössä. Sen vuoksi 
tällainen menettely olisi saatettava 
pakollisiksi sellaisissa ilmeisissä teollis-
tai tekijänoikeuksien loukkaustapauksissa, 
jotka tulliviranomaisten on helppo 
todentaa pelkästään silmämääräisesti, ja 
menettelyä olisi sovellettava 
oikeudenhaltijan pyynnöstä, kun ilmoittaja 
tai tavaroiden haltija ei vastusta tavaroiden 
tuhoamista.

(12) Asetuksessa (EY) N:o 1383/2003 
sallitaan jäsenvaltioiden soveltaa 
menettelyä, jonka nojalla tietyt tavarat on 
mahdollista tuhota tarvitsematta panna 
vireille oikeudenkäyntiä sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu. Kuten 
väärennysten vaikutuksesta 
kansainväliseen kauppaan 18 päivänä 
joulukuuta 2008 annetussa Euroopan 
parlamentin päätöslauselmassa todetaan, 
tämä menettely on osoittautunut erittäin 
menestyksekkääksi niissä jäsenvaltioissa, 
joissa se on ollut käytössä. Sen vuoksi 
tällainen menettely olisi saatettava 
pakollisiksi kaikissa teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaustapauksissa ja 
menettelyä olisi sovellettava 
oikeudenhaltijan pyynnöstä, kun
oikeudenhaltija on vahvistanut teollis- ja 
tekijänoikeuden loukkaamisen ja antanut 
suostumuksensa tavaroiden tuhoamiseen 
ja kun ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei 
vastusta tavaroiden tuhoamista.
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Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Sen 
lisäksi, että oikeudenhaltija antaa suostumuksensa tavaroiden tuhoamiseen, hänen olisi myös 
vahvistettava, että teollis- ja tekijänoikeutta on loukattu, ja ilmoitettava, mikä teollis- ja 
tekijänoikeus on kyseessä, jotta hän varmistaisi vastuuvelvollisuutensa tuhoamisesta.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden
pieniä lähetyksiä koskeva erityinen 
menettely, jossa olisi mahdollista tuhota 
tavarat ilman oikeudenhaltijan 
suostumusta. Jotta voidaan vahvistaa 
enimmäisarvot sille, mitä lähetyksiä tulee 
pitää pieninä lähetyksinä, komissio olisi 
valtuutettava tässä asetuksessa antamaan 
muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti. On tärkeää, että komissio 
asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla.

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kuluttajan 
oikeutta saada kohtuullisen ajan kuluessa 
asianmukaiset tiedot tulliviranomaisten 
toteuttamien toimien oikeusperustasta,
olisi otettava käyttöön pieniä lähetyksiä 
koskeva erityinen menettely, jossa olisi 
mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta, kun tämä 
on pyytänyt hakemuksessaan erityisen 
menettelyn käyttöä.

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, ovat ehdotetun asetuksen keskeisiä osatekijöitä. Tästä syystä 
lainsäädäntövallan käyttäjien olisi voitava päättää määritelmästä ja sovellettavista 
enimmäismääristä.
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Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan komission 
olisi varmistettava tarvittavien 
asiakirjojen samanaikainen, täsmällinen 
ja asianmukainen toimittaminen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Poistetaan.

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, ovat ehdotetun asetuksen keskeisiä osatekijöitä. Tästä syystä 
lainsäädäntövallan käyttäjien olisi voitava päättää määritelmästä ja sovellettavista 
enimmäismääristä.

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 
toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
sellaisten muiden kuin tuoteväärennöksiä 
tai laittomasti valmistettuja tavaroita 
olevien tavaroiden tuhoamisen 
tullivalvonnassa, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia, ja 
ottaa käyttöön säännös, joka antaa 
tavaroiden haltijalle mahdollisuuden 

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 
toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen 
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
sellaisten tavaroiden tuhoamisen 
tullivalvonnassa, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia.
Jos tulliviranomaiset ryhtyvät toimiin 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
antamisen jälkeen, on myös aiheellista 
ottaa käyttöön säännös, joka antaa 
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ilmaista kantansa ennen kuin 
tulliviranomaiset antavat hänen 
kannaltaan mahdollisesti epäedullisen 
päätöksen.

tavaroiden haltijalle mahdollisuuden 
ilmaista kantansa ennen kuin 
tulliviranomaiset keskeyttävät teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisesta 
epäiltyjen, muiden kuin väärennettyjen tai 
laittomasti valmistettujen tavaroiden 
luovutuksen tai haltuunoton, sillä 
tulliviranomaisten voi olla vaikea arvioida 
silmämääräisesti, onko teollis- ja 
tekijänoikeuksia mahdollisesti loukattu.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi
ajankohdasta, jona tulliviranomaiset ovat 
lähettäneet tiedoksiannot, jotta kaikki 
asianomaisille osapuolille lähetettävien 

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi niiden 
vastaanottamisajankohdasta. Määräajan, 
jonka kuluessa on oikeus tulla kuulluksi 
ennen muiden kuin tuoteväärennösten tai 
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tiedoksiantojen määräajat ovat 
yhdenmukaiset. Määräajan, jonka kuluessa 
on oikeus tulla kuulluksi ennen kuin
osapuolen kannalta mahdollisesti 
epäedullinen päätös annetaan, tulisi olla 
kolme työpäivää ottaen huomioon, että
toimia koskevien hakemusten 
hyväksymispäätösten saajat ovat 
vapaaehtoisesti pyytäneet tulliviranomaisia 
toteuttamaan toimia, ja että ilmoittajien tai 
tavaroiden haltijoiden on täytynyt olla 
tietoisia tavaroidensa erityisestä 
tilanteesta jo kun ne on asetettu 
tullivalvontaan. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, kyseistä 
määräaikaa olisi pidennettävä
huomattavasti.

laittomasti valmistettujen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa, tulisi olla kolme työpäivää
vastaanottamisen jälkeen, jos toimia 
koskevien hakemusten 
hyväksymispäätösten saajat ovat 
vapaaehtoisesti pyytäneet tulliviranomaisia 
toteuttamaan toimia. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, oikeus 
kuulemiseen olisi myönnettävä kaiken 
tyyppisille tavaroille, ja kyseistä oikeutta 
koskevaa määräaikaa olisi pidennettävä.
Kun otetaan huomioon tämän asetuksen 
mukaisesta tullivalvonnasta mahdollisesti 
aiheutuva työtaakka, tulliviranomaisten 
olisi asetettava etusijalle suurten 
lähetysten käsittely.

Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-
sopimus) ja kansanterveyttä koskevan 
julistuksen mukaan TRIPS-sopimusta 
voidaan ja tulisi tulkita ja soveltaa siten, 
että tuetaan WTO:n jäsenten oikeutta 
suojella kansanterveyttä ja erityisesti 
edistetään sitä, että lääkkeet ovat kaikkien 
saatavilla. Erityisesti kun kyse on 
lääkkeistä, joiden unionin alueen kautta 
tapahtuva kuljetus, liittyipä siihen tai ei 
tavaroiden lastausta kuljetusvälineestä 
toiseen, varastointia, lastinjakamista taikka 
kuljetustavan tai kuljetusvälineen 

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-
sopimus) ja kansanterveyttä koskevan 
julistuksen mukaan TRIPS-sopimusta 
voidaan ja tulisi tulkita ja soveltaa siten, 
että tuetaan WTO:n jäsenten oikeutta 
suojella kansanterveyttä ja erityisesti 
edistetään sitä, että lääkkeet ovat kaikkien 
saatavilla. Tästä syystä on erityisen 
tärkeää, että tulliviranomaiset huolehtivat 
siitä, että niiden mahdollisesti toteuttamat 
toimet vastaavat EU:n kansainvälisiä 
sitoumuksia, eivätkä tulliviranomaiset ota 
haltuunsa sellaisia lääkkeitä tai keskeytä 
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muuttamista, muodostaa vain osan koko 
kuljetuksesta, joka alkaa unionin alueen 
ulkopuolella ja päättyy sen ulkopuolelle,
tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisen riskiä 
arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

sellaisten lääkkeiden luovutusta, joiden 
unionin alueen kautta tapahtuva kuljetus, 
liittyipä siihen tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, muodostaa 
vain osan koko kuljetuksesta, joka alkaa 
unionin alueen ulkopuolella ja päättyy sen 
ulkopuolelle, jos ei ole riittäviä perusteita 
epäillä, että lääkkeet on tarkoitettu 
myytäväksi unionissa. Määrittääkseen 
riskin, että lääkkeet päätyvät unionin 
markkinoille, tulliviranomaisten olisi 
otettava huomioon muun muassa se, onko 
vastaanottajalla tai tavaroiden haltijalla 
markkinoille saattamista koskeva lupa tai 
kuuluvatko lääkkeet korvattaviin 
lääkkeisiin jossakin jäsenvaltiossa.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Väärällä tavaramerkillä tai 
kauppanimityksellä varustetut lääkkeet 
harhauttavat asiakkaita lääkkeen 
alkuperän ja laadun suhteen, joten niitä 
olisi pidettävä 8 päivänä kesäkuuta 2011 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2011/62/EU1, joka 
koskee ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY muuttamista siltä 
osin kuin on kyse väärennettyjen 
lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden 
lailliseen toimitusketjuun, tarkoitettuina 
väärennettyinä lääkkeinä. Olisi 
toteutettava riittäviä toimia estämään 
tällaisten tuotteiden ja muiden väärällä 
tavaramerkillä tai kauppanimityksellä 
varustettujen terveydenhoitoalan 
tuotteiden pääsy potilaiden ja kuluttajien 
haltuun. Komissio esittää viimeistään …* 
kertomuksen, jossa analysoidaan 
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nykyisten tullialan toimien tehokkuutta 
väärennettyjen lääkkeiden kaupan 
torjumisessa.
______________
1 EUVL L 174, 1.7.2011, s. 74.
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 24 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Jotta voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksien torjuntaa, 
väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisen seurantakeskuksen olisi 
oltava keskeisessä asemassa 
toimittamassa tulliviranomaisille 
hyödyllisiä tietoja, jotta nämä voivat 
toimia nopeasti ja tehokkaasti.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten torjumiseen unionin 
ulkorajoilla olisi liityttävä kohdennettuja 
toimenpiteitä alkuperämaassa. Tämä 
edellyttää kolmansien maiden kanssa ja 
kansainvälisellä tasolla tehtävää 
yhteistyötä, jossa komission ja 
jäsenvaltioiden olisi rakennettava 
luottamusta teollis- ja tekijänoikeuksiin ja 
edistettävä niiden tehokasta turvaamista. 
Tähän olisi sisällyttävä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja niiden 
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noudattamisen valvonnan sisällyttäminen 
kauppasopimuksiin, tekninen yhteistyö, 
kannustaminen keskusteluun erilaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla, viestintä ja 
tiedonvaihto sekä kolmansien maiden ja 
asianomaisten teollisuudenalojen kanssa 
tehtävän yhteistyön tiivistäminen.

Perustelu

Tehostetulla kahdenvälisellä yhteistyöllä ja koordinoiduilla kansainvälisillä toimilla olisi 
tuettava teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuntaa. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden kansainvälisen 
kaupan lopettamiseksi TRIPS-
sopimuksen 69 artiklassa määrätään, että 
WTO:n jäsenten on edistettävä 
tulliviranomaisten välistä tiedonvaihtoa 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden kaupasta. Tällaisen 
tiedonvaihdon olisi autettava jäljittämään 
salakuljetusverkostoja, jotta voidaan 
lopettaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden valmistaminen ja 
jakelu jakeluketjun aikaisemmassa 
vaiheessa. Siksi on tarpeen luoda 
edellytykset tiedonvaihdolle, mukaan 
lukien tietosuojaa koskevat tiedot, unionin 
tulliviranomaisten ja kolmansien maiden 
asianomaisten viranomaisten välillä.

Perustelu

Väärentämisen kansainvälisen luonteen vuoksi ja siksi, että väärentäjien verkostot laajenevat 
rajojen yli, on erittäin tärkeää, että tulliviranomaiset voivat jakaa ja käyttää tietoja myös 
kolmansien maiden kanssa, jotta väärentäjien verkostot ja reitit voidaan jäljittää. 

Tarkistus 23
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 e) Unionin tavoitteena on lujittaa 
kansainvälistä yhteistyötä torjuttaessa 
tuoteväärennöksiä, laitonta valmistusta 
sekä rekisteröityjen oikeudenhaltijoiden 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden rinnakkaiskauppaa, joten 
uudella väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisella seurantakeskuksella on 
keskeinen tehtävä toimittaa 
jäsenvaltioiden kaikille tulliviranomaisille 
asianmukaisia ja ajantasaisia tietoja, jotta 
nämä voivat valvoa asianmukaisesti 
teollis- tai tekijänoikeutta loukkaaviksi 
epäiltyjen tavaroiden hyväksyttyjä
maahantuojia ja jakelijoita 
sisämarkkinoilla sekä ulkomaan 
markkinoille viejiä. Seurantakeskuksen 
tehtävää voitaisiin laajentaa edelleen 
siten, että perustetaan tietokanta aidoista 
unionin tuotteista ja palveluista, jotka on 
suojattu rekisteröidyllä tavaramerkillä, 
mallilla ja patentilla, ja tietokanta 
voitaisiin antaa myös niiden ulkomaisten 
tulliviranomaisten käyttöön, jotka tekevät 
unionin kanssa yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien turvaamisen ja 
valvonnan parantamiseksi.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 
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saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista. Tämä 
ei kuitenkaan saisi estää päätöksen saajaa 
hakemasta korvausta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan. Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 
tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista.
Päätöksen saajalla olisi kuitenkin oltava 
oikeus hakea korvausta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan, esimerkiksi tietyiltä välittäjiltä, 
kuten liikennöitsijöiltä. Kolmannen 
osapuolen teollis- tai tekijänoikeuksien 
nojalla esittämien vaatimusten perusteella 
toteutetuista tulliviranomaisten toimista 
muille henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tarkistus 25
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Tässä asetuksessa otetaan käyttöön 
mahdollisuus, että tulliviranomaiset 
voivat tullin valvonnassa siirtää 
tuhottavaksi luovutettuja tavaroita 
paikasta toiseen unionin tullialueella. 
Tulliviranomaisia olisi kannustettava 
hyödyntämään tätä säännöstä, jotta 
voidaan helpottaa kyseisten tavaroiden 
tuhoamista taloudellisesti ja 
ympäristöystävällisesti, tai jotta niitä 
voidaan käyttää koulutustarkoituksessa ja 
asettaa näytteille huolehtien samalla 
asianmukaisista turvatoimista.

Perustelu

Tavaroita olisi voitava siirtää myös koulutustarkoituksessa ja näytteille asettamista varten. 
Niitä voitaisiin käyttää tulliviranomaisten koulutuksissa, erityisesti käsiteltäessä teollis- ja 
tekijänoikeuksien uusia ja monimutkaisia loukkauksia. Toisaalta niitä voitaisiin hyödyntää 
opetettaessa kuluttajia tunnistamaan kyseiset tuotteet ja lisättäessä tietoisuutta niihin 
liittyvistä vaaroista.

Tarkistus 26
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Tietokannan seuraavat osat olisi 
määriteltävä unionin lainsäädännössä: 
tietokantaa valvova ja hallinnoiva taho 
sekä tietokannassa olevien tietojen 
käsittelyn turvallisuudesta vastaava taho. 
Yhteentoimivuutta tai vaihtoa koskevien 
mahdollisten toimien olisi oltava 
ensinnäkin käyttötarkoituksen rajaamisen 
periaatteen mukaisia siten, että tietoja 
olisi käytettävä siihen tarkoitukseen, 
johon tietokanta on perustettu ja että
muita tietojen vaihtoja tai yhteyksiä ei 
sallita.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä asetusta sovelletaan unionin 
tullialueen kautta kuljetettaviin 
tavaroihin, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- ja tekijänoikeuksia.

Perustelu

Selkeyden vuoksi uudessa asetuksessa olisi nimenomaisesti säädettävä kauttakulkutavaroiden 
käsittelystä. Jos epäillään, että EU:n ja jäsenvaltioiden aineellisessa teollis- ja 
tekijänoikeuslainsäädännössä myönnettyjä oikeuksia rikotaan ja jos on konkreettinen vaara 
kauttakulkutavaroiden ajautumisesta sisämarkkinoille, tullit voivat laillisesti ottaa tavarat 
haltuunsa.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

k) jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
hyödyllisyysmallia;

k) hyödyllisyysmallia edellyttäen, että se 
on suojattu teollisuus- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvällä 
yksinoikeudella jäsenvaltion 
lainsäädännössä;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä;

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä, 
sekä kaikkia viittauksia tavaramerkkiin, 
jopa yksinään esitettynä, sekä pakkauksia, 
jotka on varustettu väärennetyn tavaran 
merkillä;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. 'tavaroilla, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta' tarkoitetaan 
tavaroita, joista on olemassa 
tulliviranomaisia tyydyttävä riittävä näyttö 
siitä, että ne ovat siinä jäsenvaltiossa, jossa 
ne on havaittu, ensi näkemältä

7. 'tavaroilla, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta' tarkoitetaan 
tavaroita, joista on olemassa 
tulliviranomaisia tyydyttävät riittävät 
perusteet sille, että ne ovat siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu, ensi 
näkemältä
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Perustelu

Ei ole mahdollista epäillä, että tavarat loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia ja 
samanaikaisesti vaatia riittävää näyttöä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat unionin tai
jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
teollis- tai tekijänoikeutta;

a) tavaroita, jotka loukkaavat sen
jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
teollis- tai tekijänoikeutta, jossa tavarat on 
havaittu;

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) muotteja tai matriiseja, jotka on 
erityisesti suunniteltu tai muokattu teollis-
tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden 
valmistukseen, jos tällaiset muotit tai 
matriisit loukkaavat unionin lainsäädännön
tai asianomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisia oikeudenhaltijan 
oikeuksia;

c) muotteja tai matriiseja, jotka on 
erityisesti suunniteltu tai muokattu teollis-
tai tekijänoikeutta loukkaavien tavaroiden 
valmistukseen, jos tällaiset muotit tai 
matriisit loukkaavat lainsäädännön 
mukaisia oikeudenhaltijan oikeuksia siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tavarat on havaittu;

Tarkistus 33
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13) 'ilmoittajalla' tarkoitetaan asetuksen 
(ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 
18 kohdassa tarkoitettua tavaranhaltijaa;

13) 'ilmoittajalla' tarkoitetaan henkilöä, 
joka tekee tulli-ilmoituksen omissa 
nimissään, tai jonka nimissä tulli-ilmoitus 
tehdään;
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Perustelu

Oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi on aiheellista määritellä termit itse asetuksessa eikä 
viitata toiseen säädökseen.

Tarkistus 34
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

15) 'tullivalvonnalla' tarkoitetaan
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 4 artiklan 
13 kohdassa tarkoitettua
tulliviranomaisten harjoittamaa valvontaa;

15) 'tullivalvonnalla' tarkoitetaan 
tulliviranomaisten yleisiä toimia, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että niiden 
kohteena oleviin tavaroihin sovellettavia 
tullilainsäädännön ja tarvittaessa muun 
lainsäädännön säännöksiä noudatetaan;

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden varmistamiseksi on aiheellista määritellä termit itse asetuksessa eikä 
viitata toiseen säädökseen.

Tarkistus 35
Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 a) 'pienellä lähetyksellä' tarkoitetaan 
yhtä kaupallista pakkausta, joka
a) sisältää vähemmän kuin kolme 
tavaraa; tai
b) sisältää tavaroita, joiden kokonaispaino 
on alle 2 kilogrammaa.

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, ovat tämän asetuksen keskeisiä osia. Tästä syystä lainsäädäntövallan käyttäjien 
olisi voitava päättää määritelmästä ja sovellettavista enimmäismääristä.

Tarkistus 36
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

17 b) 'herkästi pilaantuvalla tavaralla' 
tarkoitetaan tavaraa, jonka arvo hyvin 
suurella todennäköisyydellä alenee ajan
mittaan huomattavasti, tai joka on 
luonteensa vuoksi vaarassa tuhoutua.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teollis- ja tekijänoikeuksia 
kollektiivisesti hallinnoivat elimet, joilla 
on säännönmukaisesti tunnustettu oikeus 
edustaa tekijänoikeuksien ja 
lähioikeuksien haltijoita;

b) teollis- ja tekijänoikeuksia 
kollektiivisesti hallinnoivat elimet, jotka 
edustavat laillisesti tekijänoikeuksien ja 
lähioikeuksien haltijoita;

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alan edunvalvonnasta vastaavat elimet,
joilla on säännönmukaisesti tunnustettu 
oikeus edustaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijoita;

c) alan edunvalvonnasta vastaavat elimet,
jotka edustavat laillisesti 
tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien
haltijoita;

Tarkistus 39
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 4 artiklassa tarkoitetut 
henkilöt saavat esittää vain yhden 
hakemuksen kutakin jossakin 
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jäsenvaltiossa tai unionissa suojattua 
teollis- ja tekijänoikeutta kohti.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään se, että samasta teollis- ja tekijänoikeudesta esitetään 
useita hakemuksia ja että hakemuksia esitetään rinnan jäsenvaltioiden ja unionin tasolla, 
mikä on johtanut sekaannuksiin aiemmin.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa hakemuslomakkeen 
mallin täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Komissio vahvistaa hakemuslomakkeen 
mallin täytäntöönpanosäädöksillä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.
Täytäntöönpanovaltaa käyttäessään 
komissio kuulee Euroopan 
tietosuojavaltuutettua.

Perustelu

Tämä tarkistus noudattaa Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa (2011/C 363/01) 
esitettyjä suosituksia.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) aitoja tavaroita koskevat erityiset ja 
tekniset tiedot, tarvittaessa myös kuvat;

g) aitoja tavaroita koskevat erityiset ja 
tekniset tiedot, mukaan luettuina 
merkinnät, kuten viivakoodimerkinnät, ja
tarvittaessa myös kuvat;
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Perustelu

Rinnakkaistuonnin jäljitettävyyden helpottamiseksi oikeudenhaltijoiden ja heidän 
edustajiensa olisi aitojen tuotteiden tunnistamista varten annettava tulleille kaikki tarpeelliset 
tiedot, kuten merkinnät ja tiedot valtuutetuista jakelijoista.

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
tulliviranomaisten toteuttaman 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
tai asianomaisten teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaukseen liittyvän 
riskin analyysin tai arvioinnin kannalta;

i) tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
tulliviranomaisten toteuttaman 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
tai asianomaisten teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaukseen liittyvän 
riskin analyysin tai arvioinnin kannalta, 
esimerkiksi tiedot valtuutetuista 
jakelijoista;

Perustelu

(Tarkistuksen ensimmäinen osa ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) Rinnakkaistuonnin
jäljitettävyyden helpottamiseksi oikeudenhaltijoiden ja heidän edustajiensa olisi aitojen 
tuotteiden tunnistamista varten annettava tulleille kaikki tarpeelliset tiedot, kuten merkinnät 
ja tiedot valtuutetuista jakelijoista.

Tarkistus 43
Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – o alakohta

Komission teksti Tarkistus

o) hakijan suostumus siihen, että 
komissio käsittelee hakijan toimittamia 
tietoja.

Poistetaan.

Perustelu

Nämä äärimmäisen arkaluonteiset ja luottamukselliset tiedot on tässä asetuksessa tarkoitettu 
yksin tullin käyttöön. Kohdassa ei tarkenneta, mihin tarkoituksiin komissio käyttäisi tietoja ja 
kuka muu pääsisi tutustumaan niihin. Tämä aiheuttaisi ongelmia täytäntöönpanon 
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valvonnassa ja vaarantaisi oikeudenhaltijoiden kaupalliset edut (luottamuksellisuus, kilpailu 
jne.).

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksessa on oltava tiedot, jotka 
tietojen kohteelle on annettava asetuksen 
(EY) N:o 45/2001 ja direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanoa koskevien kansallisten 
lakien mukaisesti.

Perustelu

Tämä tarkistus noudattaa Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa (2011/C 363/01) 
esitettyjä suosituksia.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Hakemus on esitettävä sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen 
silloin, kun tietokoneistetut järjestelmät 
ovat käytettävissä hakemusten 
vastaanottamista ja käsittelyä varten.

4. Hakemus on esitettävä sähköistä 
tietojenkäsittelymenetelmää käyttäen 
silloin, kun tietokoneistetut järjestelmät 
ovat käytettävissä hakemusten 
vastaanottamista ja käsittelyä varten.
Jäsenvaltioiden on asetettava nämä 
järjestelmät saataville viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2014.

Perustelu

Myös teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnan suhteen olisi oltava juridinen velvoite hankkia 
yhteentoimivat "eCustoms"-menetelmät ja panna ne täytäntöön.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta



PE470.069v03-00 30/99 RR\898122FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
toimivaltaisen tullin yksikön on hylättävä 
hakemus.

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
toimivaltainen tullin yksikkö voi hylätä 
hakemuksen. Siinä tapauksessa 
toimivaltaisen tullin yksikön on 
perusteltava päätöksensä sekä annettava 
tiedot muutoksenhakumenettelystä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
on ilmoitettava kyseisen päätöksen 
antaneelle toimivaltaiselle tullin yksikölle 
seuraavat tiedot:

Hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
on ilmoitettava viiden työpäivän kuluessa
kyseisen päätöksen antaneelle 
toimivaltaiselle tullin yksikölle seuraavat 
tiedot:

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ei noudata näytteiden palauttamista 
koskevia 18 artiklan 2 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia;

Poistetaan.

Perustelu

Näytteiden palauttaminen ei ole aina mahdollista, eikä tekstissä sanota täsmällisesti, kuka 
päättää siitä, mahdollistavatko olosuhteet näytteiden palauttamisen. Lisäksi on todettava, että 
yksi tilanne ei voi ennakoida mitä oikeuden haltija tulevaisuudessa tekee, joten tekstissä olisi 
oltava riittävää joustavuutta EU:n markkinoiden suojaamiseksi.

Tarkistus 49
Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) ei pane vireille 20 artiklan 1 kohdassa, 
23 artiklan 4 kohdassa ja 24 artiklan 
9 kohdassa säädettyä oikeudenkäyntiä.

d) ei pane vireille 20 artiklan 4 kohdassa 
tai 24 artiklan 9 kohdassa säädettyä 
oikeudenkäyntiä.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion tulliviranomaiset 
havaitsevat, että jossakin 1 artiklan 
1 kohdassa olevassa tilanteessa olevat 
tavarat saattavat loukata teollis- tai 
tekijänoikeutta, joka kuuluu 
tulliviranomaisten toimia koskevan 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisalaan, kyseisten 
tulliviranomaisten on annettava päätös, 
jolla tavaroiden luovutus keskeytetään tai 
ne otetaan haltuun.

1. Jos jäsenvaltion tulliviranomaiset 
havaitsevat, että jossakin 1 artiklan 
1 kohdassa olevassa tilanteessa olevat 
tavarat saattavat loukata teollis- tai 
tekijänoikeutta, joka kuuluu 
tulliviranomaisten toimia koskevan 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisalaan, kyseisten 
tulliviranomaisten on keskeytettävä
tavaroiden luovutus tai otettava tavarat
haltuun.

Perustelu

Tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto ennen oikeuden haltijan 
päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi ehdotetaan sanan "päätös" poistamista.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista pyytää hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajaa toimittamaan 
niille kaikki asiaankuuluvat tiedot.
Tulliviranomaiset voivat myös toimittaa
päätöksen saajalle tarpeen mukaan 

2. Tulliviranomaiset voivat ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa pyytää hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajaa toimittamaan 
niille kaikki asiaankuuluvat tiedot.
Tulliviranomaisten on myös toimitettava
päätöksen saajalle tämän pyynnöstä
tarpeen mukaan tavaroiden todellista tai 
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tavaroiden todellista tai oletettua 
lukumäärää ja niiden luonnetta koskevat 
tiedot sekä kuvia kyseisistä tavaroista.

oletettua lukumäärää ja niiden luonnetta 
koskevat tiedot sekä valokuvia kyseisistä 
tavaroista.

Perustelu

Tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto ennen oikeuden haltijan 
päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi ehdotetaan sanan "päätös" poistamista. 
Tulliviranomaisten olisi oltava velvollisia toimittamaan oikeudenhaltijalle tämän pyynnöstä 
tietoja tavaroista. Tämä auttaa oikeudenhaltijaa tunnistamaan oikeuksien loukkaukset ja 
ryhtymään lisätoimiin loukkaajaa vastaan.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 
ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä ottaa 
haltuun, tavaroiden haltijalle. Ilmoittajalle 
tai tavaroiden haltijalle on annettava 
tilaisuus esittää huomautuksensa kolmen 
työpäivän kuluessa kyseisen ilmoituksen
lähettämisestä.

3. Jos teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkaamisesta epäillyt tavarat eivät ole 
tuoteväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tuotteita, tulliviranomaisten 
on ennen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämistä tai haltuunottoa ilmoitettava 
aikomuksestaan ilmoittajalle tai, jos tavarat 
on määrä ottaa haltuun, tavaroiden 
haltijalle. Ilmoittajalle tai tavaroiden 
haltijalle on annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen
vastaanottamisesta.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos suspensiomenettelyyn asetettuja 
tavaroita epäillään unionin alueella 
teollis- ja tekijänoikeudella suojatun 
tuotteen jäljitelmiksi tai kopioiksi, 
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tulliviranomaisten on pyydettävä 
ilmoittajaa tai tavaroiden haltijaa 
toimittamaan kolmen työpäivän kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta riittävä 
näyttö siitä, että tavaroiden lopullinen 
määränpää on unionin alueen 
ulkopuolella. Jos muusta määränpäästä ei 
ole riittävää näyttöä, tulliviranomaiset 
katsovat, että lopullinen määränpää on 
unionin alue.
Komissio antaa ... * mennessä 
tulliviranomaisille ohjeet sen 
arvioimiseksi, millainen riski 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
tavaroilla on päätyä unionin 
markkinoille, 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulliviranomaisten on annettava
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tiedoksi päätös keskeyttää tavaroiden
luovutus tai ottaa ne haltuun yhden 
työpäivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Tulliviranomaisten on ilmoitettava
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tiedoksi päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta yhden 
työpäivän kuluessa päätöksen antamisesta.
Tulliviranomaiset voivat vaihtoehtoisesti 
pyytää hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajaa antamaan ilmoittajalle tai 
tavaroiden haltijalle tiedoksi, että 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
vakuuttaa noudattavansa tässä 
asetuksessa säädettyjä määräaikoja ja 
velvoitteita.
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Tarkistus 55
Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
annettavassa tiedoksiannossa on oltavat 
tiedot 20 artiklassa säädetyistä 
oikeudellisista seurauksista, kun kyse on 
muista tavaroista kuin 
tuoteväärennöksistä tai luvatta 
valmistetuista tavaroista, ja 23 artiklassa 
säädetyistä oikeudellisista seurauksista, 
kun kyse on tuoteväärennöksistä tai 
luvatta valmistetuista tavaroista.

Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
annettavassa tiedoksiannossa on oltavat 
tiedot 20 artiklassa säädetyistä 
oikeudellisista seurauksista.

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat korvataan 23 artiklan muutetulla sanamuodolla, 
niin että tämä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyse on tavaroista, joiden luovutus 
on keskeytetty tai jotka on otettu haltuun, 
tulliviranomaisten on toimitettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tarpeen mukaan tiedot tällaisten tavaroiden 
todellisesta tai arvioidusta määrästä ja 
todellisesta tai oletetusta luonteesta sekä
kuvia kyseisistä tavaroista.

5. Kun kyse on tavaroista, joiden luovutus 
on keskeytetty tai jotka on otettu haltuun, 
tulliviranomaisten on toimitettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tarpeen mukaan tiedot tällaisten tavaroiden 
todellisesta tai arvioidusta määrästä ja 
todellisesta tai oletetusta luonteesta sekä
valokuvia kyseisistä tavaroista.

Tarkistus 57
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Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarvitsematta antaa enempää tietoja kuin 
tiedot tavaroiden tosiasiallisesta tai 
oletetusta lukumäärästä ja niiden luonteesta 
sekä tarpeen mukaan kuvia tavaroista 
tulliviranomaiset voivat ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista pyytää ketä tahansa henkilöä, 
joka on oikeutettu esittämään väitettyä 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausta 
koskevan hakemuksen, toimittamaan niille 
kaikki asiaankuuluvat tiedot.

2. Tarvitsematta antaa enempää tietoja kuin 
tiedot tavaroiden tosiasiallisesta tai 
oletetusta lukumäärästä ja niiden luonteesta 
sekä tarpeen mukaan valokuvia tavaroista 
tulliviranomaiset voivat ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa pyytää ketä tahansa henkilöä, 
joka on oikeutettu esittämään väitettyä 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausta 
koskevan hakemuksen, toimittamaan niille 
kaikki asiaankuuluvat tiedot.

Perustelu

Tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto ennen oikeuden haltijan 
päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi ehdotetaan sanan "päätös" poistamista.

Tarkistus 58
Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 
ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä 
ottaa haltuun, tavaroiden haltijalle. 
Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä lisävelvoite aiheuttaisi kohtuuttoman hallinnollisen rasituksen tulliviranomaisille, ja se 
saattaisi vähentää mahdollisia takavarikointeja. Talouden toimijat, jotka tuovat tavaroita 
EU:hun, ovat hyvin tietoisia siitä, että lähetykset saattavat joutua tullitarkastukseen ja että 
tämä saattaa johtaa lähetysten luovuttamisen keskeyttämiseen. Tämä ei loukkaa tavaroiden 
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maahantuojan oikeuksia, sillä tulliviranomaiset noudattavat ainoastaan lakisääteisiä 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos suspensiomenettelyyn asetettuja 
tavaroita epäillään unionin alueella 
teollis- ja tekijänoikeudella suojatun 
tuotteen jäljitelmiksi tai kopioiksi, 
tulliviranomaisten on pyydettävä 
ilmoittajaa tai tavaroiden haltijaa 
toimittamaan kolmen työpäivän kuluessa 
pyynnön lähettämisestä riittävä näyttö 
siitä, että tavaroiden lopullinen 
määränpää on unionin alueen 
ulkopuolella. Jos muusta määränpäästä ei 
ole riittävää näyttöä, tulliviranomaiset 
katsovat, että lopullinen määränpää on 
unionin alue.
Komissio antaa ... * mennessä 
tulliviranomaisille ohjeet sen 
arvioimiseksi, millainen riski 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
tavaroilla on päätyä unionin 
markkinoille, 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 12 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Koska on erittäin epätodennäköistä, että lainsäädäntöä muutetaan vain siksi, että EU:n 
alueella suojattujen tavaroiden jäljitelmien tai kopioiden kauttakulku estettäisiin, ehdotetaan 
sisällyttämään säädökseen tämä ylimääräinen suojatoimi, jotta kyseisten tavaroiden pääsy 
sisämarkkinoille estettäisiin. On täytettävä kaksi ehtoa, jotta tulli voisi keskeyttää tavaroiden 
luovutuksen tai ottaa ne haltuun: tavaroita on epäiltävä väärennöksiksi tai piraattituotteiksi 
ja tulliviranomaisille toimitetun näytön on oltava riittämätöntä.
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Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos ei kyetä löytämään hakemuksen 
jättämiseen oikeutettua henkilöä, 
tulliviranomaiset tekevät toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa yhteistyötä 
löytääkseen hakemuksen jättämiseen 
oikeutetun henkilön.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään parantamaan yhteistyötä tulliviranomaisten ja toimivaltaisten 
viranomaisten välillä, jotta hakemuksen jättämiseen oikeutettu henkilö voidaan löytää. Tämä 
ratkaisisi nykyisen ongelman, jossa tullin on luovutettava teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkaamisesta epäillyt tavarat tai lopetettava niiden haltuunotto, jos ne eivät kykene 
löytämään hakemuksen jättämiseen oikeutettua henkilöä yhden työpäivän kuluessa.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulliviranomaisten on annettava 
ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle
tiedoksi päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai tavaroiden 
haltuunottamisesta yhden työpäivän 
kuluessa päätöksen antamisesta.

Tulliviranomaisten on annettava 
ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle tieto
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai tavaroiden haltuunottamisesta yhden 
työpäivän kuluessa.

Perustelu

Tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto ennen oikeuden haltijan 
päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi ehdotetaan sanan "päätös" poistamista.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Tätä artiklaa ei sovelleta herkästi 
pilaantuviin tavaroihin.

Poistetaan.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulliviranomaiset voivat ottaa näytteitä ja 
toimittaa näytteitä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle tämän 
pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 
valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.

Tulliviranomaiset voivat ottaa edustavia
näytteitä kaikista kauppatavaroista ja 
toimittaa tai lähettää näitä näytteitä 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
tämän pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 
valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.

Perustelu

Väärennösten torjunnassa on kannustettava tehokkaaseen ja edulliseen vastavuoroisuuteen 
tullin ja hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan välillä.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on pyynnöstä ja 
edellyttäen, että tiedot ovat saatavilla, 
toimitettava hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle 
vastaanottajan, lähettäjän, ilmoittajan tai 
tavaroiden haltijan nimet ja osoitteet sekä 
tiedot sellaisten tavaroiden 

3. Tulliviranomaisten on pyynnöstä ja 
edellyttäen, että tiedot ovat saatavilla, 
toimitettava hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle sekä 
tarvittaessa lainvalvonnasta vastaaville 
viranomaisille ja virastoille vastaanottajan, 
lähettäjän, ilmoittajan tai tavaroiden 
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tullimenettelystä, alkuperästä, lähteestä ja 
määräpaikasta, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta.

haltijan nimet ja osoitteet sekä tiedot 
sellaisten tavaroiden tullimenettelystä, 
alkuperästä, lähteestä ja määräpaikasta, 
joiden epäillään loukkaavan teollis- tai 
tekijänoikeutta.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeudenkäynnin vireillepanoon sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu;

a) oikeudenkäynnin vireillepanoon tai 
kyseisissä menettelyissä sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu;

Tarkistus 66
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) lisätoimien toteuttamiseksi teollis- ja 
tekijänoikeuden loukkaajan 
tunnistamiseksi;

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden olisi voitava käyttää tietoja ryhtyäkseen lisätoimiin teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaajan tunnistamiseksi eli heidän olisi voitava käynnistää selvityksiä ja 
välittää tietoja täytäntöönpanoviranomaisille myös kolmansissa maissa.

Tarkistus 67
Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) rikosoikeudellisten menettelyjen 
vireille panemiseksi tai kyseisissä 
menettelyissä;
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Perustelu

Oikeudenhaltijoiden olisi voitava käyttää tietoja rikosoikeudellisten menettelyjen vireille 
panemiseksi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaajia vastaan taikka kyseisissä menettelyissä.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) korvauksen hakemiseksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaajalta tai muulta 
henkilöltä, silloin kun tuotteet on tuhottu 
20 artiklan 3 kohdan tai 23 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

b) korvauksen hakemiseksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaajalta tai muulta 
henkilöltä, silloin kun tuotteet on tuhottu 
20 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat poistetaan ja korvataan ne 23 artiklan muutetulla 
sanamuodolla, mikä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) tietojen käyttämiseksi 
rikostutkimukseen tai rikosoikeudelliseen 
menettelyyn tai niiden yhteydessä, 
mukaan lukien teollis- ja tekijänoikeutta 
koskevat tiedot.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b b) tietojen käyttämiseksi 
sovintoratkaisuun ilman oikeudenkäyntiä.

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä

Komissio voi päättää, että unionin 
tulliviranomaiset ja kolmansien maiden 
asianmukaiset viranomaiset vaihtavat 
keskenään asianmukaisia 
tietosuojatakuita noudattaen 18 artiklan 
3 kohdan mukaisesti kerättyjä tietoja, ja 
vahvistaa tällaisen tietojenvaihdon 
edellytykset.

Perustelu

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on oleellista, jotta voidaan torjua teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupan leviämistä. Jotta tämä yhteistyö olisi 
tehokasta, EU:n tulliviranomaisten olisi voitava vaihtaa tietoja teollis- ja tekijän oikeuksien 
loukkauksista kolmansien maiden vastapuolten kanssa luottamuksellisesti ja edellyttäen, että 
ankarat tietosuojatakuut ovat käytössä. 

Tarkistus 72
Ehdotus asetukseksi
2 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenkäynnin vireillepano ja 
tavaroiden luovutus ennakolta

Tavaroiden tuhoaminen, oikeudenkäynnin 
vireillepano ja tavaroiden luovutus 
ennakolta

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
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selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat korvataan 23 artiklan muutetulla sanamuodolla, 
niin että tämä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 73
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Oikeudenkäynnin vireillepano Tavaroiden tuhoaminen ja
oikeudenkäynnin vireillepano

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat korvataan 23 artiklan muutetulla sanamuodolla, 
niin että tämä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 74
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun muiden kuin 23 ja 24 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden 
epäillään loukkaavan teollis- tai 
tekijänoikeutta, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
vireille oikeudenkäynti sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

1. Tavarat, joiden luovuttaminen on 
keskeytetty tai jotka on otettu haltuun 
16 artiklan mukaisesti, voidaan tuhota 
tullivalvonnassa tarvitsematta määrittää,
onko teollis- tai tekijänoikeutta loukattu
sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jossa tavarat on havaittu, kun
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
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Kun kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu määräaika 
oikeudenkäynnin vireillepanemiseksi on 
kolme työpäivää siitä, kun päätös
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on lähetetty.

a) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saaja on hänelle 16 artiklan 2 kohdan 
perusteella toimitettujen tietojen 
perusteella vahvistanut tulliviranomaisille
kirjallisesti, että teollis- ja tekijänoikeutta 
on loukattu, ja ilmoittanut, mitä teollis- ja 
tekijänoikeutta on loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa tai, jos on kyse herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun ilmoitus tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on vastaanotettu;

b) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saaja on vahvistanut tulliviranomaisille 
kirjallisesti suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 10 työpäivän kuluessa tai, 
jos kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista, kolmen työpäivän kuluessa 
siitä, kun ilmoitus tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
vastaanotettu;
c) ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille kirjallisesti 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 
10 työpäivän kuluessa tai, jos kyse on 
herkästi pilaantuvista tavaroista, kolmen 
työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on vastaanotettu.

Perustelu

Tarkistettu 23 artiklan 1 kohta: Sen lisäksi, että oikeudenhaltija antaa suostumuksensa 
tavaroiden tuhoamiseen, hänen olisi myös vahvistettava tulliviranomaisilta saamiensa 
tietojen perusteella, että teollis- ja tekijänoikeutta on loukattu, ja ilmoitettava, mikä teollis- ja 
tekijänoikeus on kyseessä. Tavarat voidaan luovuttaa tuhottaviksi vasta tällöin, edellyttäen 
että ilmoittaja / tavaroiden haltija antaa suostumuksensa. Jotta ilmoituksen lähettämiseen 
liittyviä ongelmia vältettäisiin, määräaika olisi asetettava ilmoituksen vastaanottamisen 
perusteella. 

Tarkistus 75
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaisten on luovutettava 
tavarat tai lopetettava niiden haltuunotto 
välittömästi sen jälkeen, kun kaikki 
tullimuodollisuudet on suoritettu, jos 
hakemusten hyväksymispäätöksen saaja
ei ole ilmoittanut tulliviranomaisille 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa mitään seuraavista toimista:

2. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei 
ole 1 kohdan c alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa vahvistanut 
tulliviranomaisille, jotka ovat antaneet 
päätöksen tavaroiden luovuttamisen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta, 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen eikä 
ole ilmoittanut vastustavansa tuhoamista, 
tulliviranomaiset katsovat, että ilmoittaja 
tai tavaroiden haltija on suostunut 
tavaroiden tuhoamiseen.

a) oikeudenkäynnin vireillepano sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu;
b) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan ja tavaroiden haltijan välinen 
sopimus tavaroiden luovutuksesta 
tuhottaviksi.

Perustelu

Tarkistettu 23 artiklan 2 kohta: Oikeudellisen selkeyden vuoksi viittausta 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettuun määräaikaan siirretään lauseessa niin, että se koskee sekä 
suostumusta tuhoamiseen että tuhoamisen vastustamista. Lisäksi olisi varmistettava, että 
sovelletaan hiljaisen suostumuksen käsitettä, jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei ilmoita 
vastustavansa tuhoamista. Tästä syystä ilmaus "voivat katsoa" korvataan ilmauksella 
"katsovat", kuten joissakin jäsenvaltioissa jo on käytäntönä. 

Tarkistus 76
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos kyseessä on 2 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettu sopimus
tavaroiden luovutuksesta tuhottaviksi,
tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan vastuulla ja 
kustannuksella, jollei sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa tavarat tuhotaan, 
muuta säädetä.

3. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan vastuulla ja 
kustannuksella, jollei sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa tavarat tuhotaan, 
muuta säädetä. Tavaroista voidaan ottaa 
näytteitä, ennen kuin ne tuhotaan.

Perustelu

23 artiklan 3 kohdan alkuperäinen teksti siirretään 20 artiklaan, koska tarkistettua 
23 artiklaa olisi sovellettava kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin.

Tarkistus 77
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tulliviranomaiset voivat pidentää 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua määräaikaa asianmukaisissa 
tapauksissa enintään 10 työpäivällä
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan
pyynnöstä.

4. Jos tavaroiden tuhoamiseen ei ole 
suostuttu tai ilmoittaja tai tavaroiden 
haltija vastustaa tuhoamista, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
oikeudenkäynti vireille sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 20 työpäivän 
kuluessa tai, jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun ilmoitus tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on vastaanotettu.

Jos kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista 1 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettua määräaikaa ei pidennetä.

Perustelu

23 artiklan 4 kohdan sanamuotoa olisi muutettava seuraavasti: Oikeudenhaltijoiden olisi 
voitava odottaa, vastustaako ilmoittaja tai tavaroiden haltija tuhoamista 1 kohdan 
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c alakohdassa säädetyn määräajan kuluessa, ennen päätöksen tekemistä oikeudenkäynnin 
vireillepanosta. Tämä edellyttää määräajan pidentämistä kymmenestä työpäivästä.

Tarkistus 78
Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tulliviranomaisten on tapauksen 
mukaan luovutettava tavarat tai 
lopetettava niiden haltuunotto välittömästi 
sen jälkeen, kun kaikki 
tullimuodollisuudet on suoritettu, jos 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa antanut tulliviranomaisille 
tietoja mistään seuraavista toimista:
a) saajan suostumus tavaroiden 
tuhoamiseen 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettujen määräaikojen kuluessa;
b) oikeudenkäynnin vireillepano 
4 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa sen määrittämiseksi, onko 
teollis- tai tekijänoikeutta loukattu.

Perustelu

23 artiklan 5 kohdan alkuperäinen teksti siirretään 20 artiklaan, koska tarkistettua 
23 artiklaa olisi sovellettava kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin.

Tarkistus 79
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tavaroita, jotka on luovutettu 
tuhottaviksi 20, 23 tai 24 artiklan nojalla, 
ei saa

1. Tavaroita, jotka on luovutettu 
tuhottaviksi 20 tai 24 artiklan nojalla, ei 
saa

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Tulliviranomaiset voivat 1 kohdan 
säännöksistä poiketen myöntää 
väärennöksiä torjuville julkisille tai 
yksityisille organisaatioille luvan käyttää 
edellä mainittuja toimenpiteitä, jos niille 
on erikseen myönnetty lupa aiemmin. 
Ennen luovutettujen tavaroiden 
tuhoamista luvan saaneet organisaatiot 
voivat varastoida niitä luvassa 
määritellyin ehdoin tavaroiden 
analysoimiseksi ja väärennösten 
torjumista koskevan tietokannan 
perustamiseksi. Luvan saaneiden 
organisaatioiden työohjelma julkaistaan 
komission verkkosivustolla.

Perustelu

Tuoteväärennösten tai laittomasti valmistettujen tavaroiden tutkiminen antaa tietoja 
ongelman ymmärtämiseksi ja mahdollistaa sen torjuntaan tarvittavat strategiat. Siksi on 
tarpeen kyetä analysoimaan näitä tavaroita ennen niiden tuhoamista.

Tarkistus 81
Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat sallia, että 
1 kohdassa tarkoitetut tavarat siirretään 
tullivalvonnassa unionin tullialueella 
sijaitsevasta paikasta toiseen unionin 
tullialueella sijaitsevaan paikkaan, jotta ne 
voidaan tuhota tullivalvonnassa.

2. Tulliviranomaiset voivat sallia, että 
1 kohdassa tarkoitetut tavarat siirretään 
tullivalvonnassa unionin tullialueella 
sijaitsevasta paikasta toiseen unionin 
tullialueella sijaitsevaan paikkaan, jotta ne 
voidaan tuhota tullivalvonnassa tai jotta 
niitä voidaan käyttää 
koulutustarkoituksessa ja asettaa 
näytteille huolehtien samalla 
asianmukaisista turvatoimista.

Perustelu

Tavaroita olisi voitava siirtää myös koulutustarkoituksessa ja näytteille asettamista varten. 
Niitä voitaisiin käyttää tulliviranomaisten koulutuksissa, erityisesti käsiteltäessä teollis- ja 
tekijänoikeuksien uusia ja monimutkaisia loukkauksia. Toisaalta niitä voitaisiin hyödyntää 
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opetettaessa kuluttajia tunnistamaan kyseiset tuotteet ja lisättäessä tietoisuutta niihin 
liittyvistä vaaroista.

Tarkistus 82
Ehdotus asetukseksi
3 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

3 jakso Poistetaan.
Tuoteväärennökset ja laittomasti 
valmistetut tavarat

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat korvataan 23 artiklan muutetulla sanamuodolla, 
niin että tämä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 83
Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Tavaroiden tuhoaminen ja 
oikeudenkäynnin vireillepano
1. Tavarat, joiden epäillään olevan 
tuoteväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita, voidaan tuhota 
tullivalvonnassa tarvitsematta määrittää, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta loukattu 
sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jossa tavarat on havaittu, kun 
seuraavat kaikki edellytykset täyttyvät:
a) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saaja on ilmoittanut tulliviranomaisille 
kirjallisesti suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 10 työpäivän kuluessa, tai 
jos kyse on herkästi pilaantuvista 
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tavaroista, kolmen työpäivän kuluessa 
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty;
b) ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille kirjallisesti 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 
10 työpäivän kuluessa, tai jos kyse on 
herkästi pilaantuvista tavaroista, kolmen 
työpäivän kuluessa siitä, kun päätös 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on lähetetty.
2. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei 
ole vahvistanut tulliviranomaisille, jotka 
ovat antaneet päätöksen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta, suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 1 kohdan b alakohdassa 
säädettyjen määräaikojen kuluessa eikä 
ole ilmoittanut vastustavansa tavaroiden 
tuhoamista, tulliviranomaiset voivat 
katsoa, että ilmoittaja tai tavaroiden 
haltija on suostunut tavaroiden 
tuhoamiseen.
Tulliviranomaisten on ilmoitettava asiasta 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajalle.
Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija 
vastustaa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaisten on ilmoitettava asiasta 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajalle.
3. Tavaroiden tuhoamisen on 
tapahduttava tullivalvonnassa 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
vastuulla ja kustannuksella, jollei sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa 
tavarat tuhotaan, muuta säädetä. Ennen 
kuin tavarat tuhotaan niistä voidaan ottaa 
näytteitä.
4. Jos tavaroiden tuhoamiseen ei ole 
suostuttu, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
oikeudenkäynti vireille sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
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tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty. 
Tulliviranomaiset voivat pidentää 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua määräaikaa asianmukaisissa 
tapauksissa enintään 10 työpäivällä 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
pyynnöstä.
Herkästi pilaantuvien tavaroiden 
määräaikaa ei pidennetä.
5. Tulliviranomaisten on tapauksen 
mukaan luovutettava tavarat tai 
lopetettava niiden haltuunotto välittömästi 
sen jälkeen, kun kaikki 
tullimuodollisuudet on suoritettu, jos 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa antanut tulliviranomaisille 
tietoja mistään seuraavista toimista:
a) saajan suostumus tavaroiden 
tuhoamiseen 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen määräaikojen kuluessa;
b) oikeudenkäynnin vireillepano 
4 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa sen määrittämiseksi, onko 
teollis- tai tekijänoikeutta loukattu.

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkiä/tekijänoikeutta että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. patenttioikeuksia). Tästä 
syystä ehdotetaan, että 20 artiklan kohdat korvataan 23 artiklan muutetulla sanamuodolla, 
niin että tämä kattaisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset.

Tarkistus 84
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta



RR\898122FI.doc 51/99 PE470.069v03-00

FI

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroiden epäillään olevan 
tuoteväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita;

a) tavaroiden epäillään loukkaavan teollis-
ja tekijänoikeutta;

Perustelu

Pieniä lähetyksiä koskevaa yksinkertaistettua menettelyä olisi sovellettava kaikkiin teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksiin, jotta voitaisiin yksinkertaistaa sen soveltamista ja tehostaa 
teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua.

Tarkistus 85
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saaja on pyytänyt hakemuksessaan 
erityisen menettelyn käyttöä;

Perustelu

Olisi edellytettävä, että oikeudenhaltija pyytää erikseen erityisen menettelyn käyttöä 
hakemukseen sisältyviin loukkauksiin, koska oikeudenhaltijan on myös rahoitettava ennalta 
varastoinnista ja tuhoamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen 16 artiklan 3, 4 ja 
5 kohtaa ja 18 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta.

2. Tämän asetuksen 16 artiklan 4 ja 
5 kohtaa ja 18 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta.

Tarkistus 87
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa 20 työpäivän kuluessa 
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on
lähetetty.

4. Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa viiden työpäivän kuluessa 
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on
vastaanotettu.

Perustelu

Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle annettava 20 työpäivän määräaika vahvistaa 
suostumuksensa tavaroiden tuhoamiseen vaikuttaa perusteettomalta ja kohtuuttomalta. Tämä 
hidastaisi menettelyjä turhaan ja nostaisi varastointikustannuksia. 

Tarkistus 88
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille suostuvansa 
tavaroiden tuhoamiseen 20 työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille kirjallisesti
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen. 
Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
kustannuksella.

Perustelu

Ei ole tarpeen rajoittaa määräaikaa, johon mennessä ilmoittaja / tavaroiden haltija voi 
vahvistaa suostuvansa tuhoamiseen. Näin menettelyä voidaan soveltaa joustavammin, 
esimerkiksi jos tulliviranomaiset vastaanottavat suostumuksen päivän myöhemmin tai sen 
jälkeen, kun oikeudenhaltija on ottanut yhteyttä tavaroiden haltijaan / ilmoittajaan. Lisäksi 
vahvistamista koskeva menetelmä olisi yhdenmukaistettava 21 artiklaan tehdyn 
tarkistuksen 34 kanssa. Myös tarkistettu 24 artiklan 7 kohta sisällytetään tähän kohtaan.

Tarkistus 89
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tavaroiden tuhoamisen on Poistetaan.
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tapahduttava tullivalvonnassa ja 
tulliviranomaisten kustannuksella.

Tarkistus 90
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Tulliviranomaisten on annettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
tutustua tuhottujen tavaroiden todellista 
tai oletettua lukumäärää ja tarvittaessa 
niiden luonnetta koskeviin tietoihin.

Perustelu

Oikeuksien haltijoiden olisi voitava tutustua tämän menettelyn mukaisesti tuhottuja tavaroita 
koskeviin tietoihin, joita he voivat käyttää tutkimuksiinsa. Sähköinen tietokanta, johon 
rekisteröidään kaikki tavarat, jotka kuuluvat hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisalaan, voisi olla tehokas keino järjestää tämä ilman, että aiheutetaan kohtuutonta 
rasitusta tulliviranomaisille. Hakemuksen hyväksymispäätöksen oikeudenhaltijoilla olisi 
pääsy vain näitä tavaroita koskeviin tietoihin.

Tarkistus 91
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija
vastustaa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaisten on ilmoitettava asiasta 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja annettava samalla tiedot tavaroiden 
lukumäärästä ja luonteesta sekä tapauksen 
mukaan toimitettava kuvia kyseisistä 
tavaroista.

8. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija
10 työpäivän kuluessa siitä, kun päätös
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on vastaanotettu, ei ole 
vahvistanut suostumustaan tavaroiden 
tuhoamiseen tai ilmoittanut vastustavansa
tuhoamista, tulliviranomaisten on 
ilmoitettava asiasta hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle ja annettava 
samalla tiedot tavaroiden lukumäärästä ja 
luonteesta sekä tapauksen mukaan 
toimitettava kuvia tai näytteitä kyseisistä 
tavaroista.
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Tarkistus 92
Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Komissiolla on valta antaa delegoituja 
säädöksiä tässä artiklassa tarkoitettujen 
pienten lähetysten määrittämiseksi 
vahvistettuja enimmäisarvoja koskevan 
30 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, ovat ehdotetun asetuksen keskeisiä osatekijöitä. Tästä syystä 
lainsäädäntövallan käyttäjien olisi voitava päättää määritelmästä ja sovellettavista 
enimmäismääristä.

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan on tulliviranomaisten pyynnöstä 
korvattava kaikki kustannukset, jotka 
tulliviranomaisille on aiheutunut 
tavaroiden pitämisestä tullivalvonnassa 16 
ja 17 artiklan mukaisesti ja tavaroiden 
tuhoamisesta 20 ja 23 artiklan mukaisesti.

1. Hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan on tulliviranomaisten pyynnöstä 
korvattava kaikki kustannukset, jotka 
tulliviranomaisille on aiheutunut 
tavaroiden pitämisestä tullivalvonnassa 16 
ja 17 artiklan mukaisesti ja tavaroiden 
tuhoamisesta 20 ja 24 artiklan mukaisesti.
Tulliviranomaisten on annettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajalle tiedot siitä, missä ja miten 
haltuunotettuja tavaroita varastoidaan ja 
mitä se maksaa, sekä annettava tälle 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
kyseisestä varastoinnista.

Perustelu

Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi selvää, mitä 
menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat myös muita teollis- ja tekijänoikeuksia. 
Oikeudenhaltijoiden olisi korvattava kustannukset myös pieniä lähetyksiä koskevassa 
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erityisessä menettelyssä. Lisäksi se, että oikeuden haltijan on tehtävä kannattavuuslaskelmia 
hakemusta laatiessaan, voi olla ongelmallista pk-yrityksille ja saattaa johtaa siihen, että 
oikeuden haltija ei laadikaan hakemusta, jolloin oikeuksia loukkaavat tavarat pääsevät rajan 
yli.

Tarkistus 94
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos loukkaajaa ei voida tunnistaa, 
häneen ei saada yhteyttä tai hän ei pysty 
maksamaan korvausta, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saaja voi hakea 
korvausta tavaroiden omistajalta tai 
henkilöltä, jolla on vastaava 
määräämisoikeus niihin.

Perustelu

Oikeudenhaltijoiden olisi voitava hakea korvausta ensin vastaanottajilta, koska nämä ovat 
suoraan osallisina liiketoimessa.

Tarkistus 95
Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Edellä olevaa 2 a kohtaa ei sovelleta 
24 artiklassa säädettyyn menettelyyn.

Perustelu

Pienten lähetysten tapauksessa, jossa vastaanottajat ovat usein vilpittömässä mielessä 
toimivia kuluttajia, 2 a kohtaa (uusi) ei pitäisi soveltaa. 
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Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista hallinnollisista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Hallinnollisten seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
asetuksen säännösten rikkomista koskevia 
hallinnollisia seuraamuksia, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kansallisen 
lainsäädännön soveltamista, ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Hallinnollisten seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Tarkistus 97
Ehdotus asetukseksi
V luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

KOMITEA, SIIRRETTY 
SÄÄDÖSVALTA JA 
LOPPUSÄÄNNÖKSET

KOMITEA JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, ovat ehdotetun asetuksen keskeisiä osatekijöitä. Tästä syystä 
lainsäädäntövallan käyttäjien olisi voitava päättää määritelmästä ja sovellettavista 
enimmäismääristä.

Tarkistus 98
Ehdotus asetukseksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

30 artikla Poistetaan.
Toimivallan siirto
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
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säädettyjen ehtojen mukaisesti.
2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulosta lukien valta 
antaa 24 artiklan 10 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 24 artiklan 
10 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai päätöksessä 
mainittuna myöhempänä päivänä. Päätös 
ei vaikuta aiemmin annettujen 
delegoitujen säädösten voimassaoloon.
4. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä 24 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan vain, jos Euroopan parlamentti 
tai neuvosto eivät vastusta sitä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseisen määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta 
määräaikaa pidennetään kahdella 
kuukaudella.

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, ovat ehdotetun asetuksen keskeisiä osatekijöitä. Tästä syystä 
lainsäädäntövallan käyttäjien olisi voitava päättää määritelmästä ja sovellettavista 
enimmäismääristä.
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Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten tullin yksikköjen on 
annettava komissiolle tiedoksi seuraavat:

1. Toimivaltaisten tullin yksikköjen on 
annettava komissiolle tiedoksi seuraavat
tarvittavat tiedot:

a) toimia koskevat hakemukset, mukaan 
lukien valokuva(t), kuva(t) ja esite tai 
esitteet;

a) hakemusten hyväksymispäätökset, 
mukaan lukien toimia koskevat 
hakemukset ja valokuva(t), kuva(t), esite 
tai esitteet;

b) hakemusten hyväksymispäätökset; b) päätökset, joilla pidennetään 
määräaikaa, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet tai antaa päätös hakemuksen 
hyväksymispäätöksen kumoamisesta tai 
muuttamisesta;

c) päätökset, joilla pidennetään 
määräaikaa, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet tai antaa päätös hakemuksen 
hyväksymispäätöksen kumoamisesta tai 
muuttamisesta;

c) hakemuksen hyväksymispäätöksen
soveltamisen keskeyttäminen.

d) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisen keskeyttäminen.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan.

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan.
Kun komission keskustietokanta on 
käytössä, 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen välittämisen on tapahduttava 
kyseisen tietokannan välityksellä.

Tarkistus 101
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio antaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut merkitykselliset tiedot 
jäsenvaltioiden käyttöön sähköisessä 
muodossa.

4. Komissio antaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut merkitykselliset tiedot 
jäsenvaltioiden käyttöön sähköisessä 
muodossa mahdollisimman nopeasti ja 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015.

4 a. Jotta voidaan varmistaa 1–4 kohdassa 
tarkoitettujen tietojen käsittely, 
3 kohdassa tarkoitettu keskustietokanta 
on perustettava sähköisenä. 
Keskustietokannassa on oltava 6 artiklan 
3 kohdassa, 13 artiklassa ja 31 artiklassa 
tarkoitetut tiedot, henkilötiedot mukaan 
luettuina.
4 b. Jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla ja 
komissiolla on pääsy keskustietokannassa 
oleviin tietoihin. 
4 c. Tulliviranomaisen on syötettävä 
keskustietokantaan toimivaltaiselle tullin 
yksikölle toimitettuihin hakemuksiin 
liittyviä tietoja. Keskustietokantaan tietoja 
syöttäneen tulliviranomaisen on 
tarvittaessa tarkistettava, täydennettävä, 
korjattava tai poistettava syöttämiään 
tietoja. Keskustietokantaan tietoja 
syöttäneet tulliviranomaiset vastaavat 
syöttämiensä tietojen 
paikkansapitävyydestä, 
asianmukaisuudesta ja olennaisuudesta.
4 d. Komissio toteuttaa
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset 
järjestelyt, joilla taataan 
keskustietokannan luotettava ja varma 
toiminta, ja ylläpitää niitä. Kunkin 
jäsenvaltion tulliviranomaisten on 
toteutettava asianmukaiset tekniset ja 
organisatoriset järjestelyt, joilla taataan 
tietojen käsittelyn luottamuksellisuus ja 
turvallisuus, kun on kyse kyseisen 
jäsenvaltion tulliviranomaisten 
käsittelytoimista sekä sen alueelle 
sijoitetuista keskustietokannan päätteistä, 
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ja ylläpidettävä näitä järjestelyjä.
4 e. Keskustietokannassa olevia 
henkilötietoja käsitellään 32 artiklan 
mukaisesti.

Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komission keskustietokannassa olevia 
henkilötietoja käsitellään asetuksen (EY) 
N:o 45/200126 mukaisesti ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvonnassa.

1. Komission keskustietokannassa olevia 
henkilötietoja käsitellään asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 mukaisesti ja Euroopan 
tietosuojavaltuutetun valvonnassa.
Hyväksyttävien täytäntöönpanotoimien 
yhteydessä on joka tapauksessa eriteltävä 
tietokannan toiminnalliset ja tekniset 
ominaisuudet.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a–f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Henkilötietoja kerätään ja käytetään 
ainoastaan tämän asetuksen 
tarkoituksiin. Kerättyjen tietojen on oltava 
paikkansapitäviä, ja ne on pidettävä ajan 
tasalla. 
2 b. Keskustietokantaan henkilötietoja 
syöttäneiden tulliviranomaisten on 
valvottava syöttämiensä tietojen käsittelyä.
2 c. Tietojen kohteella on oikeus tutustua 
itseään koskeviin henkilötietoihin, joita 
käsitellään keskustietokannassa, ja 
tarvittaessa oikeus henkilötietojen 
oikaisuun, tuhoamiseen tai niihin 
tutustumisen estämiseen asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 tai direktiivin 95/46/EY 
täytäntöönpanoa koskevien kansallisten 
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lakien mukaisesti. 
2 d. Kaikki pyynnöt, jotka liittyvät 
tietoihin tutustumista, niiden oikaisua, 
tuhoamista tai niihin tutustumisen 
estämistä koskevan oikeuden käyttöön, on 
toimitettava toimivaltaiselle tullin 
yksikölle, joka käsittelee pyynnöt. Jos 
rekisteröity on toimittanut pyynnön, joka 
liittyy tietoihin tutustumista, niiden 
oikaisua, tuhoamista tai niihin 
tutustumisen estämistä koskevan 
oikeuden käyttöön, johonkin toiseen 
tulliviranomaisen toimipaikkaan tai 
johonkin komission toimipaikkaan, 
pyynnön vastaanottaneen toimipaikan on 
edennettävä kyseinen pyyntö 
toimivaltaiselle tullin yksikölle.
2 e. Henkilötietoja ei säilytetä kuutta 
kuukautta pidempään, mikä lasketaan 
siitä päivästä, kun asianomainen 
hakemuksen hyväksymispäätös on 
kumottu tai asianomainen määräaika, 
jonka kuluessa tulliviranomaisten on 
ryhdyttävä toimiin, on kulunut umpeen.
2 f. Jos hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saaja on pannut 
vireille oikeudenkäynnin tämän asetuksen 
20 artiklan 1 kohdan tai 24 artiklan 
9 kohdan mukaisesti ja hän on 
ilmoittanut toimivaltaiselle tullin yksikölle 
kyseisen oikeudenkäynnin vireillepanosta, 
henkilötietoja säilytetään kuusi kuukautta 
siitä, kun oikeudenkäynti on päättynyt 
lopullisesti riippumatta siitä, onko teollis-
ja tekijänoikeutta loukattu.

Tarkistus 104
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimaantulo ja soveltaminen Voimaantulo ja raportointi
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Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa …* mennessä Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta. 
Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
asianmukaisia ehdotuksia ja/tai 
suosituksia.
_______________
* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 36 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulosta. 

Perustelu

Kertomus antaa hyödyllisiä tietoja tämän asetuksen toiminnasta ja täytäntöönpanosta, ja 
erityisesti tulliviranomaisten teollis- ja tekijänoikeuksia koskevasta lisävalvonnasta ja pieniä 
lähetyksiä koskevasta erityismenettelystä.

Tarkistus 106
Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kuitenkin 24 artiklan 1–9 kohtaa 
sovelletaan [...] päivästä [...]kuuta 20[..]. 

Poistetaan.

Perustelu

'Pienen lähetyksen' määritelmä ja erityisesti ne enimmäismäärät, joilla pienet lähetykset 
määritellään, vahvistetaan tässä asetuksessa. Tästä syystä ei ole tarpeen säätää 24 artiklan 
1–9 kohdan soveltamisesta eri aikataulussa.
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PERUSTELUT

Tausta

Teollis- ja tekijänoikeudet ovat keskeisessä asemassa innovoinnin kannalta, joka on Eurooppa 
2020 -strategian (Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia) ensisijainen tavoite. 
Kun otetaan huomioon teollis- ja tekijänoikeusloukkausten määrän sekä oikeuksia 
loukkaavien tavaroiden kansainvälisen kaupan kasvu, talouden kasvu ja työpaikat EU:ssa ovat 
suurelta osin riippuvaisia teollis- ja tekijänoikeuksien tehokkaasta valvonnasta. On arvioitu, 
että laiton valmistaminen ja tuoteväärennökset aiheuttavat eurooppalaisille yrityksille 
vuosittain 250 miljardin euron kustannukset.

Tuotannonaloille aiheutuvien kielteisten taloudellisten vaikutusten lisäksi näiden oikeuksien 
loukkaukset voivat myös aiheuttaa vakavia terveys- ja turvallisuusriskejä kuluttajille. Vuonna 
2010 kaikista haltuun otetuista tavaroista 14,5 prosenttia oli päivittäiseen käyttöön 
tarkoitettuja tuotteita sekä tuotteita, jotka saattaisivat vaarantaa kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden (esimerkiksi elintarvikkeita ja juomia, vartalonhoitotuotteita, lääkkeitä, 
sähkökäyttöisiä kodinkoneita ja leluja). 

Tulliviranomaiset ovat suhteellisen hyvässä asemassa valvoakseen teollis- ja tekijänoikeuksia 
tehokkaasti EU:n ulkorajoilla, ennen kuin tavarat tulevat sisämarkkinoille. Kun tavarat 
leviävät eri jäsenvaltioihin, niiden jäljittäminen ja oikeudenkäyntien vireillepano on 
huomattavasti vaikeampaa ja kalliimpaa.

Teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnan parantaminen on entistä tärkeämpää, kun otetaan 
huomioon, että tuoteväärennösten ja laittoman valmistuksen rekisteröityjen tapausten määrä 
lähestulkoon kaksinkertaistui vuosina 2009–2010. Tulli rekisteröi 79 112 tapausta vuonna 
2010, kun vuonna 2009 niitä oli 43 572. Erityisesti verkkokauppa sai aikaan sen, että postin 
haaviin jäi vaikuttavat 200 prosenttia enemmän tavaroita, joista suurin osa oli vaatteita, 
kenkiä ja sähkölaitteita, ja 69 prosenttia haltuun otetuista tavaroista oli lääkkeitä.

Euroopan komissio ehdotti teollis- ja tekijänoikeusstrategiansa yhteydessä asetuksen (EY) 
N:o 1383/2003 tarkistamista, jotta voidaan lujittaa teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvontaa 
ja parantaa oikeudellista selkeyttä, kun asetuksen säännökset mukautetaan uuteen 
kehitykseen. Asetuksen tarkistaminen sisältyi myös vuosia 2009–2012 koskevaan tullialan 
toimintasuunnitelmaan, jota neuvosto tuki, sekä sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin.

Suositukset 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti asetuksen tarkistamiseen, mutta haluaa antaa seuraavat 
suositukset:
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Soveltamisala

On tärkeää korostaa, että ehdotetussa asetuksessa olisi vahvistettava ainoastaan menettelyt, 
jotka antavat tulliviranomaisille mahdollisuuden estää sellaisten tavaroiden liikkuminen, 
joiden ne epäilevät loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksia. Teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten määrittely itse sen sijaan perustuu yksinomaan immateriaalioikeuksia koskevaan 
EU:n aineelliseen lainsäädäntöön tai jäsenvaltioiden kansallisiin lakeihin. Tämä merkitsee 
sitä, että moniin merkittäviin ongelmiin, jotka liittyvät teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvontaan, ei voida puuttua ehdotetulla asetuksella, vaan ainoastaan tarkistamalla aineellista 
lainsäädäntöä, esimerkiksi tavaramerkkidirektiiviä ja yhteisön tavaramerkkiasetusta. 

Komissio ei kuitenkaan noudata johdonmukaisesti tätä lähestymistapaa, kun se ehdottaa 
matkustajien henkilökohtaisten matkatavaroiden pitämistä edelleen asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolella. Siitä, pidetäänkö tuoteväärennösten maahantuontia teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksena, kun tekijöinä ovat loppukuluttajat, säädetään jo aineellisessa oikeudessa. 
Tämän vuoksi matkustajien matkatavaroiden sulkemisella asetuksen ulkopuolelle on vain 
toteava merkitys, mutta se lähettää tulliviranomaisille, kuluttajille ja kaupallisille yrityksille 
väärän viestin, että teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden maahantuonti 
henkilökohtaiseen käyttöön on hyväksyttävää.

Esittelijä katsoo, että immateriaalioikeuksia koskevassa aineellisessa lainsäädännössä olisi 
tunnustettava se periaate, että tuoteväärennökset ovat teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia 
myös silloin, kun ne on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön, ja kannustaa komissiota 
puuttumaan tähän ongelmaan tarkastamalla asiaa koskevaa lainsäädäntöä. 

Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että asetuksen soveltamisala on laajennettu koskemaan 
kaikkia teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia, jotka sisältyvät EU:n ja jäsenvaltioiden 
aineelliseen oikeuteen, rinnakkaiskauppa ja luvaton liikatuotanto mukaan luettuina. 
Rinnakkaistuonti on säädetty laittomaksi monien jäsenvaltioiden aineellisessa 
lainsäädännössä, ja tulliviranomaisten olisi voitava valvoa immateriaalioikeuksia koskevan 
aineellisen lainsäädännön säännösten täytäntöönpanoa. Rinnakkaistuonti, jossa yhdistyy usein 
tuotteiden väärentäminen ja laadunvalvonnan puuttuminen, johtaa kuluttajia harhaan ja voi 
vaarantaa heidän terveytensä ja turvallisuutensa. 

Tavaroiden, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, luovutuksen 
keskeyttäminen tai haltuunotto

Jos jonkin jäsenvaltion tulliviranomaiset havaitsevat tavaroita, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- ja tekijänoikeutta, joka kuuluu tulliviranomaisten toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen soveltamisalaan, ne olisi velvoitettava toimittamaan oikeudenhaltijalle 
tämän pyynnöstä tietoja tavaroista, ennen kuin ne tekevät päätöksen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta. Tämä auttaisi oikeuksien haltijaa tunnistamaan oikeuksien 
loukkaukset ja ryhtymään lisätoimiin loukkaajaa vastaan. 

Tämä tulliviranomaisille määrätty lisävelvoite, joka antaisi oikeuden tulla kuulluksi ennen 
kuin osapuolen kannalta mahdollisesti epäedullinen päätös tehdään, aiheuttaisi kohtuuttoman 
hallinnollisen rasituksen tulliviranomaisille ja saattaisi heikentää teollis- ja tekijänoikeuksien 
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suojaa. Lisäksi talouden toimijat, jotka tuovat tavaroita EU:hun, ovat hyvin tietoisia siitä, että 
lähetykset saattavat joutua tullitarkastukseen. Tullitarkastukset eivät loukkaa tavaroiden 
maahantuojan oikeuksia, sillä tulliviranomaiset noudattavat ainoastaan lakisääteisiä 
oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Tämä ei kuitenkaan saisi estää oikeutta tulla kuulluksi 
pieniä lähetyksiä koskevassa erityisessä menettelyssä, jossa asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat.

Oikeudenkäynnin vireillepano 

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen säätää yksinkertaistetun menettelyn 
pakollisesta täytäntöönpanosta kaikissa jäsenvaltioissa. Esittelijä on kuitenkin sitä mieltä, että 
yksinkertaistettua menettelyä olisi sovellettava kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksiin – ei ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin. 
Ainoastaan tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettuihin tavaroihin sovellettava 
yksinkertaistettu menettely aiheuttaisi käytännössä oikeudellista epävarmuutta, sillä ei olisi 
selvää, mitä menettelyä pitäisi soveltaa, kun tavarat loukkaavat sekä 
tavaramerkkioikeuksia/tekijänoikeuksia että teollis- ja tekijänoikeuksia (esim. 
patenttioikeuksia). 

Pienet lähetykset

Esittelijä pitää hyvänä ehdotusta, että otetaan käyttöön erityinen, yksinkertaistettu menettely 
pienille lähetyksille. Hän kuitenkin ehdottaa tähän useita muutoksia:

"Pienen lähetyksen" määritelmä on ehdotetun asetuksen keskeinen osatekijä, ja se olisikin 
vahvistettava asetuksessa. Esittelijä ehdottaa, että määritelmä perustuisi yhteen pakkaukseen 
pakattujen tavaroiden lukumäärään (vähemmän kuin kolme) ja niiden kokonaispainoon (alle 
2 kg). Perusteet ja enimmäismäärät on asetettu julkisessa kuulemisessa eri sidosryhmiltä 
saatujen vastausten perusteella. Esittelijä päätti olla sisällyttämättä määritelmään tavaroiden 
arvoa, sillä ei ole päästy yhteisymmärrykseen siitä, mitä arvoa olisi sovellettava (epäiltyjen 
tavaroiden arvoa vai alkuperäisten tavaroiden arvoa) eikä ole olemassa objektiivisia 
kriteereitä, joiden perusteella tulliviranomaiset voisivat määrittää tuoteväärennösten arvon. 

Pieniä lähetyksiä koskevaa menettelyä olisi sovellettava kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkauksiin, mikä olisi johdonmukaista muihin tavaroihin sovellettavan lähestymistavan 
kanssa.

Tavaroiden tuhoaminen tullissa ilman, että oikeudenhaltija tai tuomioistuin vahvistaa teollis-
ja tekijänoikeuksien loukkaamisen, kajoaisi omaisuudensuojan periaatteeseen, mitä ei voida 
hyväksyä. Tästä syystä oikeudenhaltijoiden olisi pyydettävä tullin toimenpiteitä koskevassa 
hakemuksessaan erikseen pieniin lähetyksiin sovellettavan menettelyn käyttöä. Tällä 
pyynnöllä oikeudenhaltijat hyväksyisivät sen, että heidän on rahoitettava ennalta 
varastoinnista ja tuhoamisesta aiheutuvat kustannukset.
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Ilmoittajalle / tavaroiden haltijalle, joka on todennäköisesti kuluttaja, olisi annettava oikeus 
tulla kuulluksi. Määräaikaa olisi kuitenkin lyhennettävä, jotta se ei turhaan hidastaisi 
menettelyjä ja nostaisi varastointikustannuksia. 

Oikeudenhaltijoiden olisi voitava tutustua tämän menettelyn mukaisesti tuhottuja tavaroita 
koskeviin tietoihin, joita he voivat käyttää tutkimuksiinsa. Sähköinen tietokanta, johon 
rekisteröidään kaikki tavarat, jotka kuuluvat hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisalaan, voisi olla tehokas keino järjestää tämä. Järjestelmän mallina voitaisiin 
käyttää Maailman tullijärjestön kehittämää Interface Public Members -järjestelmää (IPM). 

Kustannukset

Esittelijä pitää myönteisenä sitä, että ehdotuksessa on selkeytetty, että oikeudenhaltija, jonka 
on rahoitettava ennalta varastoinnista ja tuhoamisesta aiheutuvat kustannukset, voi hakea 
korvausta oikeuksien loukkaajalta tai muilta henkilöiltä. 

Esittelijä haluaa kuitenkin selkeyttää joitakin niistä ehdoista, joiden mukaisesti liiketoimessa 
mukana olevia muita henkilöitä kuin oikeuksien loukkaajia voidaan pitää vastuuvelvollisina. 
Tämä auttaisi oikeudenhaltijoita hakemaan korvausta kustannuksista silloin, kun oikeuksien 
loukkaajat ovat peittäneet henkilöllisyytensä, heihin ei saada yhteyttä (esimerkiksi siksi, että 
he ovat sijoittautuneet unionin ulkopuoliseen maahan) tai he eivät pysty maksamaan 
korvausta. 

Oikeudenhaltijoiden olisi tällöin voitava hakea korvausta ensin vastaanottajilta, koska he ovat 
suoraan osallisina liiketoimessa. 

Jos myöskään vastaanottajaa ei pystytä tunnistamaan, häneen ei saada yhteyttä tai hän ei pysty 
maksamaan korvausta, oikeudenhaltijan olisi haettava korvausta välittäjiltä, esimerkiksi 
liikennöitsijöiltä tai huolitsijoilta (niiltä, joiden fyysisessä valvonnassa tavarat ovat), jos nämä 
eivät ole noudattaneet asianmukaista huolellisuutta lähetystä käsitellessään. Ehdotetussa 
asetuksessa olisi vahvistettava perusteet sille, mikä osoitetaan asianmukaisen huolellisuuden 
noudattamatta jättämiseksi.

Kauttakulkutavarat

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille ehdotetut selvennykset, jotka koskevat sellaisten 
kolmansista maista tulevien passitusmenettelyyn asetettujen tuotteiden käsittelyä, joiden 
epäillään loukkaavan EU:ssa suojattua teollis- ja tekijänoikeutta. Ehdotetut selvennykset 
auttavat ratkaisemaan WTO:ssa EU:ta vastaan käynnistetyt riita-asiat ja edistävät lääkkeiden 
saatavuutta kehitysmaissa. 

Ehdotuksessa säilytetään tulliviranomaisten mahdollisuus tarkastaa tavarat teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvomiseksi aina, kun tavarat ovat niiden valvonnassa EU:n tullialueella. 
On kuitenkin tärkeää panna merkille, että immateriaalioikeuksia koskevan EU:n aineellisen 
lainsäädännön mukaisesti tavaroiden voidaan katsoa loukkaavan EU:ssa suojeltuja teollis- ja 
tekijänoikeuksia vain, jos voidaan osoittaa, että ne on tarkoitettu myytäviksi EU:ssa. 
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Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti äskettäin, millä edellytyksillä tulliviranomaiset voivat 
epäillä, että kauttakuljetettaviksi ilmoitetut tavarat on itse asiassa tarkoitettu myytäviksi 
EU:ssa (yhdistetyt asiat C-446/09 ja C-495/09). Oikeusvarmuuden vuoksi nämä edellytykset 
olisi sisällytettävä ehdotettuun asetukseen. 

Vapaan kauttakuljetuksen periaatetta ei ole koskaan ollut tarkoitus soveltaa laittomaan 
kauppaan, joka kattaa myös teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavat tavarat. Tästä syystä 
esittelijä kannustaa komissiota varmistamaan immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön 
tulevissa tarkistuksissa, että suspensiomenettelyyn asetetut tavarat, jotka ovat EU:ssa teollis-
ja tekijänoikeuksin suojattujen tavaroiden jäljitelmiä tai kopioita, voidaan aina luokitella 
tuoteväärennöksiksi ja laittomasti valmistetuiksi tavaroiksi. 
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KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja tekijänoikeuksien 
tullivalvonnasta
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Valmistelija: Josefa Andrés Barea

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Globalisoituneessa taloudessa teollis- ja tekijänoikeuksista on tullut tärkeä tekijä Euroopan 
kilpailukyvylle. Tiedon suojaamisessa on kyse siitä, että suojellaan EU:n tekemiä 
investointeja tutkimukseen, innovointiin ja työpaikkoihin. Samalla teollis- ja 
tekijänoikeusloukkaukset ja tästä seuraava väärennettyjen tavaroiden maailmanlaajuinen 
kauppa ovat yhä suurempi huolenaihe sekä Euroopan teollisuudelle aiheutuvien taloudellisten 
seurausten että kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvien riskien kannalta.

EU:n ulkorajoilla kirjatut tilastot1 tullin suorittamista haltuunotoista osoittavat, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkauksista epäiltyjen tavaralähetysten määrä on kasvanut. Vaikka 
luotettavien tietojen puuttuminen vaikeuttaa ongelman täyden laajuuden arvioimista, tilastot 
EU:n tullitoimista kertovat silmiinpistävästä kasvusta erityisesti verkkokaupasta hankittujen 
pienten posti- ja kuriiripostipakettien takavarikoinnissa. Vuonna 2010 lähes 69 prosenttia 
postiliikenteessä takavarikoiduista tuotteista oli lääkkeitä.

EU:n rajoilla toimivat tulliviranomaiset ovat sekä eturintamassa että erityisasemassa, jossa he 
voivat toteuttaa toimia, joilla torjutaan väärentämistä ja tavaroiden laitonta saapumista EU:n 
alueelle ja varmistetaan siten Euroopan liiketoimintaympäristön kilpailukyky. Tullisäännöillä 
ja -käytännöillä on keskeinen tehtävä toiminnan tehokkuuden kannalta. Siksi voimassa olevan 
tullivalvonta-asetuksen (EY) N:o 1383/2003 tarkistamista koskevaa komission ehdotusta, 
jolla pyritään vahvistamaan teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa ja yksinkertaistamaan 
tullimenettelyjä, voidaan pitää myönteisenä.

                                               
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/
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Ehdotus on osa laajempaa osaamiseen perustuvaa strategiaa, joka on määritelty 
Eurooppa 2020 -tiedonannossa ja EU:n tullitoimintaohjelmassa teollis- ja tekijänoikeuksia 
koskevien rikkomusten torjumiseksi vuosina 2009–2012.

Valmistelijan ehdotukset

Tullimuodollisuudet vaikuttavat suoraan kansainväliseen kauppaan. Siksi on erittäin tärkeää, 
että valvontatoimenpiteistä itsestään ei tule estettä lailliselle kaupalle. Näiden toimenpiteiden 
on oltava linjassa paitsi yleisten tavoitteiden (kaupan helpottaminen, takuiden antaminen 
väärinkäytöksiä vastaan ja parempi oikeusvarmuus) myös EU:n kansainvälisten sitoumusten 
kanssa.

Nämä ovat eräitä niistä huolenaiheista, jotka vaikuttavat kansainvälisen kaupan valiokunnan 
valmistelijan ominaisuudessa esittämieni ehdotusten taustalla. Haluan tässä lausunnossa 
korostaa kolmea näkökohtaa, jotka ovat erityisen kiinnostavia ulkomaankaupan 
näkökulmasta. Ne ovat kauttakuljetettavat tavarat, rinnakkaiskauppa ja kansainvälinen 
yhteistyö.

Kauttakuljetettavat tavarat 

Kauttakuljetukseen liittyvät kysymykset ansaitsevat erityistä huomiota. Uuden 
asetusluonnoksen, joka korvaa asetuksen (EY) N:o 1383/2003, johdanto-osan 17 kappaleessa 
puhutaan tietystä tapauksesta: geneeristen lääkevalmisteiden tuonnista. Tämä maininta johtuu 
yleisesti tunnetusta huolesta, joka liittyy EU:n kautta kulkevien lääkelähetysten haltuunottoon 
patenttirikkomuksia koskevien epäilyjen perusteella sekä riita-asioista, joita Intia ja Brasilia 
ovat käynnistäneet niiden johdosta EU:ta vastaan Maailman kauppajärjestössä.

Asetuksen johdanto-osan 17 kappaleessa toistetaan EU:n sitoutuminen lääkkeiden 
saatavuuden helpottamiseen kehitysmaissa ja myös EU:n velvollisuus WTO:n sääntöjen 
mukaisesti huolehtia vapaasta kauttakulusta. Kappaleella lisätään tullikohtelun selkeyttä ja 
asianomaisten sidosryhmien oikeusvarmuutta "erityisesti" sellaisten lääkkeiden osalta, joita 
ainoastaan kuljetetaan EU:n kautta ja joita ei ole tarkoitettu EU:n markkinoille ja joihin ei 
liity EU:n markkinoille ajautumisen riskiä.

Ehdotuksen mukaan tulliviranomaisten olisi teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen riskiä 
arvioidessaan otettava huomioon "mahdollinen huomattava todennäköisyys", että nämä 
tavarat päätyvät unionin markkinoille. Tulli voisi täten ottaa haltuun ainoastaan tavaroita, 
jotka tulevat kauttakulkulähetyksinä muista kuin jäsenvaltioista edellyttäen, että on riittävää 
näyttöä siitä, että ne päätyvät luvattomasti unionin markkinoille. Ehdotuksessa ei kuitenkaan 
anneta suuntaviivoja tai arviointiperusteita sille, miten määritellään aikomus saattaa tavarat 
myyntiin EU:n alueella. Uutta asetusta olisi siis selvennettävä tältä osin.

Uudessa asetuksessa olisi myös annettava tulliviranomaisille valta ottaa haltuun mitkä tahansa 
väärennetyiksi epäillyt tavarat, myös silloin, kun ne ovat kauttakulussa. Muussa tapauksessa 
laittomat tavarat tulevat edelleen EU:n markkinoille "kauttakulkutavaroina" varustettuina 
väärillä alkuperää ja määränpäätä koskevilla ilmoituksilla, kuten tästä kärsimään joutuneet 
yritykset ovat raportoineet.
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Kauttakulun vapauden turvaamista ei koskaan tarkoitettu koskemaan laitonta kauppaa. 
Valvontaa ei pitäisi rajoittaa myöskään tapauksissa, joissa kansanterveyden epäillään 
vaarantuvan, riippumatta siitä, minne tavarat lopulta kuljetetaan. Ennaltaehkäisyn ja 
ennaltavarautumisen olisi ohjattava tullin toimintaa. Johdanto-osan 2 kappaleessa 
tunnustetaan tavaroiden teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin liittyvät terveys- ja 
turvallisuusriskit. Siksi asetuksessa olisi täsmennettävä, että EU:n tulliviranomaiset voivat 
ottaa haltuun mitä tahansa epäilyksenalaisia tavaroita, myös kauttakulussa olevia, kun on 
todellinen vaara niiden ajautumisesta EU:n markkinoille.

Pienet lähetykset

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuminen kauttakulun yhteydessä on edelleen 
haaste jäsenvaltioiden tulliviranomaisille. Siksi on pidettävä tervetulleena uutuutena sitä, että 
koko EU:n alueella on pakollista soveltaa menettelyä, jossa väärennetyt tavarat tuhotaan 
ilman, että rikkomus on vahvistettava virallisesti tuomioistuimessa. Tämä vähentää 
huomattavasti sekä oikeudenhaltijoille että tulliviranomaisille aiheutuvaa rasitetta, ja sen 
odotetaan helpottavan kauppaa.

Menettelyä sovelletaan erityisesti pieniin epäiltyjen tavaroiden eriin, jotka ovat peräisin 
internetin kautta tapahtuvasta myynnistä ja saapuvat EU:hun postipalvelun tai kaupallisen 
kuriiriyhtiön kautta ja joissa otetaan huomioon oikeuksia loukkaavien tavaroiden arvo 
suhteessa kustannuksiin, joita niiden varastoiminen ja niitä koskeva oikeuskäsittely toisi.

Käsitettä "pienet lähetykset" ja niihin liittyvien menettelyjen määräaikoja kannattaisi 
kuitenkin tarkastella lähemmin. On myös tärkeää, että tulliviranomaiset ilmoittavat 
oikeudenhaltijoille kaikista huomattavista väärennettyjen tavaroiden pienistä lähetyksistä, 
jotta oikeudenhaltijat voivat jäljittää väärentämisen reittejä ja kehityssuuntauksia.

Rinnakkaiskauppa

Uusien rikkomusten lisäämistä säädösehdotuksen soveltamisalaan voidaan pitää myönteisenä. 
Antamalla EU:n tulliviranomaisille toimivalta ottaa haltuun rinnakkaisvalmisteita, jotka on 
tuotu ja saatettu EU:n markkinoille ilman oikeudenhaltijan lupaa, parannetaan teollis- ja 
tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa. Vaikka tulliviranomaisilla on ainutkertainen 
asema laittoman rinnakkaiskaupan valvonnassa, harmaatuonnin pysäyttäminen ja oikeuksien 
tosiasiallisten loukkausten todentaminen lienee jatkossakin vaikeaa.

Itse asiassa laillisen kaupan estämisen vaara saattaa kasvaa. Perusteettomien haltuunottojen 
välttämiseksi oikeudenhaltijoiden olisi annettava tullille kaikki tarvittavat tiedot, jotta tulli voi 
ottaa rinnakkaisvalmisteet haltuun rajalla. Tullille on annettava asetuksen laajempaa 
soveltamisalaa vastaavat resurssit ja sitä vastaava koulutus.

Kansainvälinen yhteistyö

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjunta EU:n rajoilla edellyttää myös 
alkuperämaassa toteutettavia kohdennettuja toimia, jotta voidaan estää laittomien tavaroiden 
vienti EU:hun. Tämä edellyttää sekä kolmansien maiden että kansainvälisen tason yhteistyötä, 
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mukaan luettuna yhteistyö WTO:ssa, Maailman tullijärjestössä ja Maailman henkisen 
omaisuuden järjestössä.

Tulliyhteistyö sekä alkuperämaassa että muissa tavaroiden kuluttajamaissa on jo todellisuutta, 
sillä EU:lla on erityisiä aloitteita teollis- ja tekijänoikeuksien valvomiseksi, esimerkiksi EU:n 
ja Kiinan tulliyhteistyötä koskeva toimintasuunnitelma. Huolimatta teknistä yhteistyötä, 
tietojen vaihtoa ja yhteistyötä teollisuuden kanssa koskevasta vuoropuhelusta ja toimista sekä 
tietystä edistyksestä lainsäädännössä, todelliset vaikutukset ovat vielä olemattomia. Kiina1

onkin edelleen suurin teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien EU:hun tuotavien tavaroiden 
alkuperämaa. Vuonna 2010 EU:n tulleissa haltuun otetuista teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavista tavaroista 85 prosenttia tuli Kiinasta (64 prosentin nousu vuodesta 2009).

Kun tarkistetaan EU:n vuoden 2004 strategiaa teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöön 
panemiseksi yhteisön ulkopuolissa maissa ja kun odotetaan uutta FISCUS-ohjelmaa, 
valmistelijan mielestä on selvä tarve tehostaa erityisesti kohdennettua ja tarpeisiin sovitettua 
teknistä yhteistyötä teollis- ja tekijänoikeuksien alalla EU:n kumppanien kanssa ja erityisesti 
Kiinan kaltaisten painopistemaiden kassa, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien 
mahdollisimman korkeatasoinen suojelu sekä laillisesti toimiville yrityksille että kuluttajille.

Lisäksi olisi tehostettava käytännön yhteistyötä EU:n ja kolmansien maiden tullien välillä, 
tiedonvaihto mukaan luettuna, sekä yhteistyötä teollisuuden kanssa. Kun neuvotellaan teollis-
ja tekijänoikeuksia koskevista määräyksistä kappasopimuksissa, EU:n olisi pyrittävä 
samantasoiseen suojaan kuin unionissa.

                                               
1

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

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille. 
Tällaisilla tavaroilla myös petetään
kuluttajia ja tietyissä tapauksissa saatetaan 
vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle.

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille. 
Tällaisilla tavaroilla myös johdetaan
kuluttajia harhaan ja tietyissä tapauksissa 
saatetaan vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle. Tämän 
vuoksi kuluttajien olisi oltava tietoisia 
vaaroista, joita kyseisten tavaroiden 
ostaminen tuo mukanaan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos tavarat, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
eivät ole tavaraväärennöksiä tai 
laittomasti valmistettuja tavaroita,
tulliviranomaisten voi olla vaikeaa 
määrittää pelkästään silmämääräisesti, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta saatettu 
loukata. Sen vuoksi on aiheellista säätää, 

(11) Tulliviranomaisten voi olla vaikeaa 
määrittää pelkästään silmämääräisesti, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta saatettu 
loukata. Sen vuoksi on aiheellista säätää, 
että oikeudenkäynti olisi pantava vireille, 
jolleivät asianomaiset osapuolet eli 
tavaroiden haltija ja oikeudenhaltija sovi 
tavaroiden luovuttamisesta tuhottaviksi.
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että oikeudenkäynti olisi pantava vireille, 
jolleivät asianomaiset osapuolet eli 
tavaroiden haltija ja oikeudenhaltija sovi 
tavaroiden luovuttamisesta tuhottaviksi.
Tällaisista oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

Tällaisista oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Sellaisten tavaroiden kauttakuljetus 
unionin tullialueen kautta ja mahdollinen 
jakelu sisämarkkinoilla, joita epäillään 
unionissa tavaramerkillä suojattujen 
tavaroiden jäljennöksiksi tai unionissa 
tekijänoikeuksin, lähioikeuksin tai 
mallilla suojattujen tavaroiden kopioiksi, 
paitsi aiheuttaa merkittäviä tappioita 
unionin laillisesti toimiville yrityksille 
myös vaarantaa kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden. Tulliviranomaisille olisi 
siksi annettava valtuudet tarkastaa ja 
ottaa haltuun varotoimenpiteenä mitä 
tahansa tavaroita, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
kun oletetaan, että kyseiset tavarat on
tarkoitettu jaeltaviksi sisämarkkinoilla.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 b) Todisteena aikomuksesta asettaa 
tavarat myytäviksi unionissa pidetään, 
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että ne on myyty asiakkaalle unionissa tai 
ne on asetettu myyntiin tai niitä on 
mainostettu myytäviksi unionin 
kuluttajille tai että niitä koskevat 
asiakirjat tai kirjeenvaihto osoittavat, että 
tavarat on tarkoitettu jaeltaviksi unionin 
sisämarkkinoilla. Jos tavaroiden 
määränpäätä ei ole ilmoitettu, vaikka sen 
ilmoittamista edellytetään, tavaroiden 
valmistajan tai jakelijan tunnistamiseksi 
tarvittavia täsmällisiä tietoja ei ole 
annettu tai tiedot puuttuvat, on 
kieltäydytty yhteistyöstä 
tulliviranomaisten kanssa tai on löytynyt 
asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa, jotka 
viittaavat siihen, että tavarat on 
tarkoitettu jaeltaviksi sisämarkkinoilla, 
ilmoittajan tai kyseisten tavaroiden 
haltijan on todistettava, että he eivät ole 
aikoneet myydä tavaroita unionissa.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 c) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
loukkausten torjumiseen unionin 
ulkorajoilla olisi liityttävä kohdennettuja 
toimenpiteitä alkuperämaassa. Tämä 
edellyttää kolmansien maiden kanssa ja 
kansainvälisellä tasolla tehtävää 
yhteistyötä, jossa komission ja 
jäsenvaltioiden olisi rakennettava 
luottamusta teollis- ja tekijänoikeuksiin ja 
edistettävä niiden tehokasta turvaamista. 
Tähän olisi sisällyttävä teollis- ja 
tekijänoikeuksien ja niiden 
noudattamisen valvonnan sisällyttäminen 
kauppasopimuksiin, tekninen yhteistyö, 
kannustaminen keskusteluun erilaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla, viestintä ja 
tiedonvaihto sekä kolmansien maiden ja 
asianomaisten teollisuudenalojen kanssa 
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tehtävän yhteistyön tehostaminen.

Perustelu

Tehostetulla kahdenvälisellä yhteistyöllä ja koordinoiduilla kansainvälisillä toimilla olisi 
tuettava teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjuntaa. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 d) Teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden kansainvälisen 
kaupan lopettamiseksi TRIPS-
sopimuksen 69 artiklassa määrätään, että 
WTO:n jäsenten on edistettävä 
tulliviranomaisten välistä tiedonvaihtoa 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden kaupasta. Tällaisen 
tiedonvaihdon olisi autettava jäljittämään 
salakuljetusverkostoja, jotta voidaan 
lopettaa teollis- ja tekijänoikeuksia 
loukkaavien tavaroiden valmistaminen ja 
jakelu jakeluketjun aikaisemmassa 
vaiheessa. Siksi on tarpeen luoda 
edellytykset tiedonvaihdolle, tietosuoja 
mukaan luettuna, unionin 
tulliviranomaisten ja kolmansien maiden 
asianomaisten viranomaisten välillä.

Perustelu

Väärentämisen kansainvälisen luonteen vuoksi ja siksi, että väärentäjien verkostot laajenevat 
rajojen yli, on erittäin tärkeää, että tulliviranomaiset voivat jakaa ja käyttää tietoja myös 
kolmansien maiden kanssa, jotta väärentäjien verkostot ja reitit voidaan jäljittää. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 e kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(17 e) Unionin tavoitteena on lujittaa 
kansainvälistä yhteistyötä torjuttaessa 
tuoteväärennöksiä, laitonta valmistusta 
sekä rekisteröityjen oikeudenhaltijoiden 
teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden rinnakkaiskauppaa, joten 
uudella väärentämisen ja piratismin 
eurooppalaisella seurantakeskuksella on 
keskeinen tehtävä toimittaa 
jäsenvaltioiden kaikille tulliviranomaisille 
asianmukaisia ja ajantasaisia tietoja, jotta 
nämä voivat valvoa asianmukaisesti 
teollis- tai tekijänoikeutta loukkaaviksi 
epäiltyjen tavaroiden hyväksyttyjä 
maahantuojia ja jakelijoita 
sisämarkkinoilla sekä ulkomaan 
markkinoille viejiä. Seurantakeskuksen 
tehtävää voitaisiin laajentaa edelleen 
siten, että perustetaan tietokanta aidoista 
unionin tuotteista ja palveluista, jotka on 
suojattu rekisteröidyllä tavaramerkillä, 
mallilla ja patentilla, ja tietokanta 
voitaisiin antaa myös niiden ulkomaisten 
tulliviranomaisten käyttöön, jotka tekevät 
unionin kanssa yhteistyötä teollis- ja 
tekijänoikeuksien turvaamisen ja 
valvonnan parantamiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tätä asetusta sovelletaan unionin 
tullialueen kautta kuljetettaviin 
tavaroihin, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- ja tekijänoikeuksia.
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Perustelu

Selkeyden vuoksi uudessa asetuksessa olisi nimenomaisesti käsiteltävä kauttakulkutavaroiden 
kohtelua. Jos epäillään, että EU:n ja jäsenvaltioiden aineellisessa teollis- ja 
tekijänoikeuslainsäädännössä myönnettyjä oikeuksia rikotaan ja jos on konkreettinen vaara 
kauttakulkutavaroiden ajautumisesta sisämarkkinoille, tullit voivat laillisesti ottaa tavarat 
haltuunsa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
teollis- tai tekijänoikeutta;

a) tavaroita, jotka loukkaavat unionin tai 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
teollis- tai tekijänoikeutta, tai tavaroita, 
joiden kohdalla ei voida sulkea pois 
mahdollisuutta, että ne loukkaavat teollis-
tai tekijänoikeutta, ja jotka samalla 
aiheuttavat ilmeisen vaaran kuluttajien 
terveydelle tai turvallisuudelle;

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) aitoja tavaroita koskevat erityiset ja 
tekniset tiedot, tarvittaessa myös kuvat;

g) aitoja tavaroita koskevat erityiset ja 
tekniset tiedot, mukaan luettuina 
merkinnät, kuten viivakoodimerkinnät, ja
tarvittaessa myös kuvat;

Perustelu

Rinnakkaistuonnin jäljitettävyyden helpottamiseksi oikeudenhaltijoiden ja heidän 
edustajiensa olisi aitojen tuotteiden tunnistamista varten annettava tulleille kaikki tarpeelliset 
tiedot, kuten merkinnät ja tiedot valtuutetuista jakelijoista.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
tulliviranomaisten toteuttaman 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
tai asianomaisten teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaukseen liittyvän 
riskin analyysin tai arvioinnin kannalta;

i) tiedot, jotka ovat merkityksellisiä 
tulliviranomaisten toteuttaman 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
tai asianomaisten teollis- tai 
tekijänoikeuksien loukkaukseen liittyvän 
riskin analyysin tai arvioinnin kannalta, 
esimerkiksi tiedot valtuutetuista 
jakelijoista;

Perustelu

Rinnakkaistuonnin jäljitettävyyden helpottamiseksi oikeudenhaltijoiden ja heidän 
edustajiensa olisi aitojen tuotteiden tunnistamista varten annettava tulleille kaikki tarpeelliset 
tiedot, kuten merkinnät ja tiedot valtuutetuista jakelijoista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos teollis- tai tekijänoikeuden 
voimassaolo päättyy tai jos hakija muusta 
syystä lakkaa olemasta hakemuksen 
esittämiseen oikeutettu henkilö, 
tulliviranomaiset eivät saa toteuttaa toimia. 
Hyväksymispäätöksen antaneiden 
tulliviranomaisten on kumottava 
hakemuksen hyväksymispäätös tai sitä on 
muutettava asianmukaisesti.

3. Jos teollis- tai tekijänoikeuden 
voimassaolo päättyy tai jos hakija muusta 
syystä lakkaa olemasta hakemuksen 
esittämiseen oikeutettu henkilö, hakijan on 
ilmoitettava tulliviranomaisille asiasta 
eivätkä tulliviranomaiset saa toteuttaa
lisätoimia. Hyväksymispäätöksen 
antaneiden tulliviranomaisten on 
kumottava hakemuksen hyväksymispäätös 
tai sitä on muutettava asianmukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos teollis- tai tekijänoikeuden voimassaolo 
päättyy tai jos hakija muusta syystä lakkaa 
olemasta hakemuksen esittämiseen 
oikeutettu henkilö, tulliviranomaiset eivät
saa toteuttaa toimia. Määräajan 
pidentämistä koskevan päätöksen 
antaneiden tulliviranomaisten on 
kumottava antamansa päätös tai sitä on 
muutettava asianmukaisesti.

Jos teollis- tai tekijänoikeuden voimassaolo 
päättyy tai jos hakija muusta syystä lakkaa 
olemasta hakemuksen esittämiseen 
oikeutettu henkilö, hakijan on ilmoitettava 
tulliviranomaisille asiasta eivätkä
tulliviranomaiset saa toteuttaa lisätoimia.
Määräajan pidentämistä koskevan 
päätöksen antaneiden tulliviranomaisten on 
kumottava antamansa päätös tai sitä on 
muutettava asianmukaisesti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
19 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a artikla
Tietojenvaihto tulliviranomaisten välillä

Komissio voi päättää, että unionin 
tulliviranomaiset ja kolmansien maiden 
asianmukaiset viranomaiset vaihtavat 
keskenään asianmukaisia 
tietosuojatakuita noudattaen 18 artiklan 
3 kohdan mukaisesti kerättyjä tietoja, ja 
vahvistaa tällaisen tietojenvaihdon 
edellytykset.

Perustelu

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa on oleellista, jotta voidaan torjua teollis- ja 
tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kaupan leviämistä. Jotta tämä yhteistyö olisi 
tehokasta, EU:n tulliviranomaisten olisi voitava vaihtaa tietoja teollis- ja tekijän oikeuksien 
loukkauksista kolmansien maiden vastapuolten kanssa luottamuksellisesti ja edellyttäen, että 
ankarat tietosuojatakuut ovat käytössä. 
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OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja tekijänoikeuksien 
tullivalvonnasta
(COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

Valmistelija: Marielle Gallo

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Komissio hyväksyi 24. toukokuuta 2011 tiedonannon "Teollis- ja tekijänoikeuksien 
sisämarkkinat", jonka avulla pyritään edistämään luovuutta ja innovointia Euroopassa. Tässä 
globaalissa ja yhtenäisessä strategiassa määritellään suunnitelma, joka koskee komission 
hankkeita eri aloilla vuoteen 2012 mennessä. 

Näiden hankkeiden yhteydessä komissio ehdotti myös uutta asetusta, joka koskee tullin 
harjoittamaa teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa ja joka korvaisi asetuksen 1383/2003/EY.

Tässä ehdotuksessa otetaan huomioon vuonna 2010 toteutettu vaikutustenarviointi, johon 
saatiin 89 vastausta, ja erityisesti Euroopan unionin sekä Intian ja Brasilian välisestä 
geneeristen lääkkeiden kauttakulkua koskevasta kauppakiistasta johtuva kansainvälinen 
tilanne. 

Valmistelija haluaa korostaa seuraavia asioita:

Huomioita 

Aivan ensiksi valmistelija katsoo, että asetusehdotuksen soveltamisalaa on syytä laajentaa 
koskemaan kauppanimiä, puolijohdetuotteiden topografioita ja hyödyllisyysmalleja. 
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Valmistelija kannattaa myös sellaisten rikkomusten, jotka johtuvat välineistä ja laitteista, 
joilla kierretään teknisiä toimenpiteitä, sekä muiden sellaisten loukkausten, joita 
tulliviranomaiset jo valvovat, sisällyttämistä soveltamisalaan.

Sen sijaan valmistelija ei katso, että tulevan asetuksen olisi katettava rinnakkaistuonti. On 
selvää, että tämä käytäntö saattaa aiheuttaa merkittävää taloudellista haittaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien haltijoille. Tällä asetuksella on kuitenkin varmistettava tulliviranomaisten 
toimenpiteiden tehokkuus ja nopeus siten, ettei vaarana ole laillisen kaupankäynnin 
hankaloittaminen. Oikeudenhaltijat voivat myös oikeuksiensa puolustamiseksi ryhtyä kunkin 
jäsenvaltion lainsäädännössä määrättyihin oikeudellisiin toimiin.

Lausunnon valmistelija tukee Euroopan komission ehdotusta, jolla pyritään lujittamaan niiden 
osapuolten oikeuksia, joihin tullin toimenpide saattaa vaikuttaa. Valmistelija katsoo kuitenkin, 
että on syytä tehdä ero niiden taloudellisten toimijoiden, jotka huolehtivat säännöllisesti
tullimuodollisuuksista, ja lopullisten kuluttajien välillä.

Tullimuodollisuuksista säännöllisesti huolehtivat toimijat tuntevat tullimenettelyt 
erinomaisesti. Tästä syystä ei ole syytä luoda raskaita hallintomenettelyjä, jotka estävät asiasta 
vastaavien tulliviranomaisten tehokkaan ja nopean toiminnan. Sen sijaan lopullista kuluttajaa, 
joka ei tunne tullimuodollisuuksia, on suojeltava paremmin. Tästä syystä lopullista kuluttajaa 
on kuultava ennen kuin tulliviranomainen tekee päätöksen, jotta tällä on mahdollisuus 
ilmaista mielipiteensä.

Valmistelija kannattaa erityisesti erityisen menettelyn käyttöönottoa pieniin lähetyksiin 
sisältyvien tavaroiden tuhoamiseksi. Postiliikenteen takavarikoinnit ovat lisääntyneet 
huomattavasti vuoden 2009 15 000:sta yli 43 000:een vuonna 2010. Tästä syystä on luotava 
yksinkertainen ja tehokas menettely kyseisen ilmiön rajoittamiseksi siten, että kunnioitetaan 
lopullisen kuluttajan oikeuksia ja etuja.

Mitä tulee tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden ja Euroopan komission välillä ja erityisesti 
komission keskustietokannan perustamiseen, on syytä noudattaa täysimääräisesti asetuksen 
45/2001/EY ja direktiivin 95/46/EY säännöksiä sekä Euroopan tietosuojavaltuutetun 
12. lokakuuta 2011 antamaa lausuntoa1.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään

 mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille. 
Tällaisilla tavaroilla myös petetään 
kuluttajia ja tietyissä tapauksissa saatetaan 
vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle.

(2) Teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien 
tavaroiden markkinoille saattaminen 
aiheuttaa huomattavaa vahinkoa 
oikeudenhaltijoille, lakia noudattaville 
valmistajille ja kaupan toimijoille. 
Tällaisilla tavaroilla myös petetään 
kuluttajia ja tietyissä tapauksissa saatetaan 
vaarantaa heidän terveyttään ja 
turvallisuuttaan. Tällaiset tavarat olisi 
mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
tullialueelta ja markkinoilta, ja 
toimenpiteitä olisi vahvistettava, jotta 
tällaiseen laittomaan toimintaan voidaan 
puuttua ilman että siitä aiheutuu haittaa 
lailliselle kaupalle.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa, tullivalvonta 
olisi laajennettava koskemaan tällaisten 
oikeuksien muuntyyppisiä loukkauksia, 
kuten rinnakkaiskauppaa, sekä muita 
sellaisten oikeuksien loukkauksia, joita 
tulliviranomaiset jo valvovat, mutta jotka 
eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan. Samasta syystä on 
aiheellista sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan asetukseen 
(EY) N:o 1383/2003 jo sisältyvien 
oikeuksien lisäksi myös kauppanimet, 

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin tehostaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa, tullivalvonta 
olisi laajennettava koskemaan tällaisten 
oikeuksien muuntyyppisiä loukkauksia, 
jotka eivät kuulu asetuksen 
(EY) N:o 1383/2003 soveltamisalaan. 
Tästä syystä on aiheellista sisällyttää 
tämän asetuksen soveltamisalaan 
asetukseen (EY) N:o 1383/2003 jo 
sisältyvien oikeuksien lisäksi myös 
kauppanimet, edellyttäen että ne on 
suojattu yksinoikeudella kansallisen 
lainsäädännön nojalla, puolijohdetuotteiden 
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edellyttäen että ne on suojattu 
yksinoikeudella kansallisen lainsäädännön 
nojalla, puolijohdetuotteiden topografiat, 
hyödyllisyysmallit, välineet ja laitteet, 
joilla kierretään teknisiä toimenpiteitä, 
sekä kaikki muut teollis- ja 
tekijänoikeuksiin liittyvät yksinoikeudet, 
joista säädetään unionin 
lainsäädännössä.

topografiat, hyödyllisyysmallit, välineet ja 
laitteet, joilla kierretään teknisiä 
toimenpiteitä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Jotta voidaan varmistaa nopea 
toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnassa, olisi säädettävä siitä, että jos 
tulliviranomaiset epäilevät riittävän näytön
perusteella, että niiden valvonnassa olevat 
tavarat loukkaavat teollis- ja 
tekijänoikeuksia, kyseiset tulliviranomaiset 
voivat keskeyttää tavaroiden luovutuksen 
tai ottaa ne haltuun joko oma-aloitteisesti 
tai esitetyn hakemuksen perusteella, jotta 
henkilöt, joilla on oikeus esittää 
tulliviranomaisten toimia koskeva 
hakemus, voivat panna vireille 
oikeudenkäynnin sen määrittämiseksi, 
onko teollis- tai tekijänoikeutta loukattu.

(10) Jotta voidaan varmistaa nopea 
toiminta teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnassa, olisi säädettävä siitä, että jos 
tulliviranomaiset epäilevät riittävien 
viitteiden perusteella, että niiden 
valvonnassa olevat tavarat loukkaavat 
teollis- ja tekijänoikeuksia, kyseiset 
tulliviranomaiset voivat keskeyttää 
tavaroiden luovutuksen tai ottaa ne haltuun 
joko oma-aloitteisesti tai esitetyn 
hakemuksen perusteella, jotta henkilöt, 
joilla on oikeus esittää tulliviranomaisten 
toimia koskeva hakemus, voivat panna 
vireille oikeudenkäynnin sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan terminologia Euroopan unionin tuomioistuimen 1. joulukuuta 2011 
antamassa tuomiossa asioissa C-446/09 ja C-495/09, Philips/Nokia (ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa) käytetyn terminologian mukaiseksi.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Jos tavarat, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
eivät ole tavaraväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita, tulliviranomaisten 
voi olla vaikeaa määrittää pelkästään 
silmämääräisesti, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta saatettu loukata. Sen vuoksi 
on aiheellista säätää, että oikeudenkäynti 
olisi pantava vireille, jolleivät asianomaiset 
osapuolet eli tavaroiden haltija ja 
oikeudenhaltija sovi tavaroiden 
luovuttamisesta tuhottaviksi. Tällaisista 
oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

(11) Jos tavarat, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
eivät ole tavaraväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita, tulliviranomaisten 
voi olla vaikeaa määrittää pelkästään 
silmämääräisesti, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta saatettu loukata. Sen vuoksi 
on aiheellista säätää, että oikeudenkäynti 
olisi pantava vireille, jolleivät asianomaiset 
osapuolet eli ilmoittaja tai tavaroiden 
haltija ja oikeudenhaltija sovi tavaroiden 
luovuttamisesta tuhottaviksi. Tällaisista 
oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianomaisen teollis- tai tekijänoikeuden 
loukkaamista koskevat asianmukaiset 
päätökset.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden pieniä 
lähetyksiä koskeva erityinen menettely, 
jossa olisi mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta. Jotta 
voidaan vahvistaa enimmäisarvot sille, 
mitä lähetyksiä tulee pitää pieninä 
lähetyksinä, komissio olisi valtuutettava 
tässä asetuksessa antamaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta loppukuluttajan 
oikeutta saada aiheellisella tavalla 
kohtuullisen ajan kuluessa tiedot 
tulliviranomaisten toteuttamien toimien 
oikeusperustasta, olisi otettava käyttöön 
tuoteväärennösten ja laittomasti 
valmistettujen tavaroiden pieniä lähetyksiä 
koskeva erityinen menettely, jossa olisi 
mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta. Jotta 
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soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

voidaan vahvistaa enimmäisarvot sille, 
mitä lähetyksiä tulee pitää pieninä 
lähetyksinä, komissio olisi valtuutettava 
tässä asetuksessa antamaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset ja 
julkiset kuulemiset, mukaan lukien 
kuluttaja- ja kansalaisoikeusjärjestöjen 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Perustelu

Hallinnollisen rasituksen ja hallinnollisten kustannusten vähentämiseen tähtäävällä pieniä 
lähetyksiä koskevalla erityisellä menettelyllä ei pitäisi heikentää kuluttajien luottamusta 
sähköiseen kaupankäyntiin. Katso johdanto-osan 16 kappale perusteluineen.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 
toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen 
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
sellaisten muiden kuin tuoteväärennöksiä 
tai laittomasti valmistettuja tavaroita 
olevien tavaroiden tuhoamisen 
tullivalvonnassa, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia. On 
myös aiheellista antaa säännös, jonka 

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 
toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen 
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
sellaisten muiden kuin tuoteväärennöksiä 
tai laittomasti valmistettuja tavaroita 
olevien tavaroiden tuhoamisen 
tullivalvonnassa, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeuksia.
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nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi 
ajankohdasta, jona tulliviranomaiset ovat 
lähettäneet tiedoksiannot, jotta kaikki 
asianomaisille osapuolille lähetettävien 
tiedoksiantojen määräajat ovat 
yhdenmukaiset. Määräajan, jonka 
kuluessa on oikeus tulla kuulluksi ennen 
kuin osapuolen kannalta mahdollisesti 
epäedullinen päätös annetaan, tulisi olla 
kolme työpäivää ottaen huomioon, että 

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi 
ajankohdasta, jona tulliviranomaiset ovat 
lähettäneet tiedoksiannot, jotta kaikki 
asianomaisille osapuolille lähetettävien 
tiedoksiantojen määräajat ovat 
yhdenmukaiset. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
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toimia koskevien hakemusten 
hyväksymispäätösten saajat ovat 
vapaaehtoisesti pyytäneet 
tulliviranomaisia toteuttamaan toimia, ja 
että ilmoittajien tai tavaroiden haltijoiden 
on täytynyt olla tietoisia tavaroidensa 
erityisestä tilanteesta jo kun ne on asetettu 
tullivalvontaan. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, kyseistä 
määräaikaa olisi pidennettävä 
huomattavasti.

huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, heillä on 
oltava oikeus tulla kuulluiksi ennen 
tulliviranomaisten päätöksentekoa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta 
(TRIPS-sopimus) ja kansanterveyttä 
koskevan julistuksen mukaan 
TRIPS-sopimusta voidaan ja tulisi tulkita 
ja soveltaa siten, että tuetaan WTO:n 
jäsenten oikeutta suojella kansanterveyttä 
ja erityisesti edistetään sitä, että lääkkeet 
ovat kaikkien saatavilla. Erityisesti kun 
kyse on lääkkeistä, joiden unionin alueen 
kautta tapahtuva kuljetus, liittyipä siihen 
tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, muodostaa 
vain osan koko kuljetuksesta, joka alkaa 
unionin alueen ulkopuolella ja päättyy sen 
ulkopuolelle, tulliviranomaisten olisi 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta 
(TRIPS-sopimus) ja kansanterveyttä 
koskevan julistuksen mukaan 
TRIPS-sopimusta voidaan ja tulisi tulkita 
ja soveltaa siten, että tuetaan WTO:n 
jäsenten oikeutta suojella kansanterveyttä 
ja erityisesti edistetään sitä, että lääkkeet 
ovat kaikkien saatavilla. Erityisesti kun 
kyse on geneerisistä lääkkeistä, joiden 
unionin alueen kautta tapahtuva kuljetus, 
liittyipä siihen tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, muodostaa 
vain osan koko kuljetuksesta, joka alkaa 
unionin alueen ulkopuolella ja päättyy sen 
ulkopuolelle, tulliviranomaisten olisi 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
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riskiä arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

riskiä arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 
saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista. Tämä 
ei kuitenkaan saisi estää päätöksen saajaa 
hakemasta korvausta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan. Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 
tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 
saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista. 
Päätöksen saajalla olisi kuitenkin oltava 
oikeus hakea korvausta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan. Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 
tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) mitä tahansa muuta oikeutta, joka on 
vahvistettu teollis- ja tekijänoikeuksiin 
liittyväksi yksinoikeudeksi unionin 

Poistetaan.
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lainsäädännössä;

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä;

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä, 
sekä kaikkia viittauksia tavaramerkkiin, 
jopa yksinään esitettynä, sekä pakkauksia, 
jotka on varustettu väärennetyn tavaran 
merkillä;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. 'tavaroilla, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta' tarkoitetaan 
tavaroita, joista on olemassa 
tulliviranomaisia tyydyttävä riittävä näyttö
siitä, että ne ovat siinä jäsenvaltiossa, jossa 
ne on havaittu, ensi näkemältä:

7. 'teollis- ja tekijänoikeutta loukkaavilla 
tavaroilla' tarkoitetaan tavaroita, joista on 
olemassa tulliviranomaisia tyydyttävät 
riittävät viitteet siitä, että ne ovat siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu, ensi 
näkemältä:

Perustelu

Yhdenmukaistetaan terminologia Euroopan unionin tuomioistuimen 1. joulukuuta 2011 
antamassa tuomiossa asioissa C-446/09 ja C-495/09, Philips/Nokia (ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa) käytetyn terminologian mukaiseksi.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltainen tullin yksikkö 
hakemuksen vastaanotettuaan katsoo, että 
hakemukseen ei sisälly kaikkia 6 artiklan 
3 kohdassa vaadittavia tietoja, sen on 
pyydettävä hakijaa toimittamaan puuttuvat 
tiedot 10 työpäivän kuluessa pyynnön 
lähettämisestä.

1. Jos toimivaltainen tullin yksikkö 
hakemuksen vastaanotettuaan katsoo, että 
hakemukseen ei sisälly kaikkia 6 artiklan 
3 kohdassa vaadittavia tietoja, sen on 
pyydettävä hakijaa toimittamaan puuttuvat 
tiedot.

Tällöin 8 artiklan ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluminen keskeytetään, kunnes 
asiaankuuluvat tiedot on vastaanotettu.

(Ks. 7 artiklan 2 kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja 
1 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, toimivaltaisen tullin yksikön on 
hylättävä hakemus.

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja, 
toimivaltainen tullin yksikkö voi hylätä
hakemuksen.

(Ks. 7 artiklan 1 kohtaan tehty tarkistus.)

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajaa toimittamaan niille kaikki 

2. Tulliviranomaiset voivat ennen
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajaa toimittamaan niille kaikki 
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asiaankuuluvat tiedot. Tulliviranomaiset 
voivat myös toimittaa päätöksen saajalle 
tarpeen mukaan tavaroiden todellista tai 
oletettua lukumäärää ja niiden luonnetta 
koskevat tiedot sekä kuvia kyseisistä 
tavaroista.

asiaankuuluvat tiedot. Tulliviranomaiset 
voivat myös toimittaa päätöksen saajalle 
tarpeen mukaan tavaroiden todellista tai 
oletettua lukumäärää ja niiden luonnetta 
koskevat tiedot sekä valokuvia kyseisistä 
tavaroista.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 
ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä 
ottaa haltuun, tavaroiden haltijalle. 
Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Poistetaan.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyse on tavaroista, joiden luovutus 
on keskeytetty tai jotka on otettu haltuun, 
tulliviranomaisten on toimitettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tarpeen mukaan tiedot tällaisten tavaroiden 
todellisesta tai arvioidusta määrästä ja 
todellisesta tai oletetusta luonteesta sekä 
kuvia kyseisistä tavaroista.

5. Kun kyse on tavaroista, joiden luovutus 
on keskeytetty tai jotka on otettu haltuun, 
tulliviranomaisten on toimitettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tarpeen mukaan tiedot tällaisten tavaroiden 
todellisesta tai arvioidusta määrästä ja 
todellisesta tai oletetusta luonteesta sekä 
valokuvia kyseisistä tavaroista.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tarvitsematta antaa enempää tietoja kuin 
tiedot tavaroiden tosiasiallisesta tai 
oletetusta lukumäärästä ja niiden luonteesta 
sekä tarpeen mukaan kuvia tavaroista 
tulliviranomaiset voivat ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää ketä tahansa henkilöä, joka on 
oikeutettu esittämään väitettyä teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausta koskevan 
hakemuksen, toimittamaan niille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot.

2. Tarvitsematta antaa enempää tietoja kuin 
tiedot tavaroiden tosiasiallisesta tai 
oletetusta lukumäärästä ja niiden luonteesta 
sekä tarpeen mukaan valokuvia tavaroista 
tulliviranomaiset voivat ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen antamista 
pyytää ketä tahansa henkilöä, joka on 
oikeutettu esittämään väitettyä teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausta koskevan 
hakemuksen, toimittamaan niille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 
ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä 
ottaa haltuun, tavaroiden haltijalle. 
Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Poistetaan.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Tätä artiklaa ei sovelleta herkästi 
pilaantuviin tavaroihin.

Poistetaan.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaiset voivat ottaa näytteitä 
ja toimittaa näytteitä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle tämän 
pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 
valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.

2. Tulliviranomaiset voivat ottaa edustavia 
näytteitä kaikista kauppatavaroista ja 
toimittaa näytteitä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle tämän 
pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 
valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan ja tavaroiden haltijan välinen 
sopimus tavaroiden luovutuksesta 
tuhottaviksi.

b) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan ja ilmoittajan tai tavaroiden haltijan 
välinen sopimus tavaroiden luovutuksesta 
tuhottaviksi.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei ole 
vahvistanut tulliviranomaisille, jotka ovat 
antaneet päätöksen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta, 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa eikä ole ilmoittanut 
vastustavansa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaiset voivat katsoa, että 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
suostunut tavaroiden tuhoamiseen.

2. Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei ole 
vahvistanut tulliviranomaisille, jotka ovat 
antaneet päätöksen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta, 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 
1 kohdan b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa eikä ole ilmoittanut 
vastustavansa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaiset katsovat, että ilmoittaja 
tai tavaroiden haltija on suostunut 
tavaroiden tuhoamiseen.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan vastuulla ja 
kustannuksella, jollei sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa tavarat tuhotaan, 
muuta säädetä. Ennen kuin tavarat tuhotaan 
niistä voidaan ottaa näytteitä.

3. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan vastuulla ja 
kustannuksella, jollei sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa tavarat tuhotaan, 
muuta säädetä. Ennen kuin tavarat tuhotaan 
niistä voidaan ottaa kaikkia 
kauppatavaroita edustavia näytteitä

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen 16 artiklan 3, 4 ja 
5 kohtaa ja 18 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta.

2. Tämän asetuksen 16 artiklan 4 ja 
5 kohtaa ja 18 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa 20 työpäivän kuluessa
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty.

4. Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava mahdollisuus esittää 
huomautuksensa viiden työpäivän kuluessa 
siitä, kun päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille suostuvansa 
tavaroiden tuhoamiseen 20 työpäivän
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille suostuvansa 
tavaroiden tuhoamiseen kymmenen 
työpäivän kuluessa siitä, kun päätös 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on lähetetty.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista hallinnollisista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Hallinnollisten seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
asetuksen säännösten rikkomista koskevia 
hallinnollisia seuraamuksia ja toteutettava 
kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kansallisen lainsäädännön 
soveltamista. Hallinnollisten seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten tullin yksikköjen on 
annettava komissiolle tiedoksi seuraavat:

1. Toimivaltaisten tullin yksikköjen on 
annettava komissiolle tiedoksi seuraavat 
tarvittavat tiedot:

a) toimia koskevat hakemukset, mukaan 
lukien valokuva(t), kuva(t) ja esite tai 
esitteet;

a) hakemusten hyväksymispäätökset, 
mukaan lukien toimia koskevat 
hakemukset ja valokuva(t), kuva(t), esite 
tai esitteet;

b) hakemusten hyväksymispäätökset; b) päätökset, joilla pidennetään 
määräaikaa, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet tai antaa päätös hakemuksen 
hyväksymispäätöksen kumoamisesta tai 
muuttamisesta;

c) päätökset, joilla pidennetään 
määräaikaa, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet tai antaa päätös hakemuksen 
hyväksymispäätöksen kumoamisesta tai 
muuttamisesta;

c) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisen keskeyttäminen.

d) hakemuksen hyväksymispäätöksen 
soveltamisen keskeyttäminen.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan.

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan 
ajanjaksoksi, joka ei saa ylittää tämän 
asetuksen tavoitteiden toteutumisen 
edellyttämää määräaikaa.
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