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Muudatusettepanek 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 62
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 63
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Määruse (EÜ) nr 1383/2003 
läbivaatamine näitas, et õiguslikku 
raamistikku tuleb teha teatavad 
parandused, et tugevdada 
intellektuaalomandiõiguste jõustamist 
tolliasutuste poolt ja tagada ka asjakohane 
õigusselgus, võttes sealjuures arvesse 
majandus-, kaubandus- ja õigusvaldkonna 
arengut. Komisjon peaks võtma kõik 
meetmed, tagamaks, et tolliasutused 
kohaldavad uut õigusraamistikku kogu 
liidu ulatuses ühtselt ning asjatu 
viivituseta, et tagada 
intellektuaalomandiõiguste tõhus 
jõustamine, mis kaitseb õiguste omajaid, 
takistamata seejuures kaubavahetust.
Ajakohastatud tolliseadustiku ja eelkõige 
koostalitlusvõimelise e-tollisüsteemi 
rakendamine võib tulevikus niisugust 
jõustamist lihtsustada.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määruse (EÜ) nr 1383/2003 
läbivaatamine näitas, et õiguslikku 
raamistikku tuleb teha teatavad 
parandused, et tugevdada 
intellektuaalomandiõiguste jõustamist ja 

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

kaubamärgi- ja autoriõiguse jõustamist ja 
tagada ka asjakohane õigusselgus, võttes 
sealjuures arvesse majandus-, kaubandus-
ja õigusvaldkonna arengut. Läbivaatamine 
näitas ka seda, et piirimeetmeid ei tohiks 
kohaldada muude 
intellektuaalomandiõiguste, eriti patentide 
ning ravimite täiendava kaitse tunnistuste 
puhul, kus rikkumiste nõuetekohane 
kindlakstegemine sõltub äärmiselt 
tehnilisest kohtumenetlusest. Samuti 
otsustati, et piirimeetmeid ei tohiks 
kohaldada transiitkauba puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

siis, kui see on lubatud vabasse ringlusse. 
Samuti on asjakohane mitte kohaldada 
määrust kauba suhtes, mida reisijad 
kannavad isiklikus pagasis, kui see kaup on 
nende isiklikuks tarbeks ja puuduvad 
märgid selle kohta, et tegemist on 
kaubaveoga.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Tolliasutused peaksid 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
olema võimelised kontrollima ELi 
tolliterritooriumil tollijärelevalve alla 
kuuluvat või kuuluma pidanud kaupa.
Intellektuaalomandiõiguste jõustamine 
piiril, olenemata sellest, kus kaup nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) 
mõistes tollijärelevalve all on või oleks 
pidanud olema, võimaldab ressursse hästi 
ära kasutada. Kui toll peab kauba piiril 
kinni, on vaja üht õiguslikku menetlust, 
samas kui sellise turult leitud kauba korral, 
mis on laiali jaotatud ja jaemüüjatele 
tarnitud, oleks sama jõustamise taseme 
saavutamiseks vaja mitut eri menetlust.
Erand tuleks teha eesmärgipärase 
kasutamise korra alusel vabasse ringlusse 
lubatud kaubale, kuna selline kaup jääb 
tollijärelevalve alla isegi siis, kui see on 
lubatud vabasse ringlusse. Kui reisija 
isiklik pagas sisaldab 
mittekaubanduslikku laadi kaupa 
tollimaksuvabastuse piirides ja kui 
puuduvad olulised tõendid, mis viitaksid 
sellele, et kaupu veetakse kaubanduslikul 
eesmärgil, ei peaks liikmesriigid käsitlema 
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kõnealuseid kaupu käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvana.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en



PE480.583v02-00 8/112 AM\890182ET.doc

ET

Muudatusettepanek 68
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Muudatusettepanek 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised. 
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 

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

jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, mis on määrusega (EÜ) nr 
1383/2003 hõlmamata. Samal põhjusel on 
asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 
intellektuaalomandi mis tahes ainuõigused, 
mis on kehtestatud ELi õigusaktidega.

Or. fr

Muudatusettepanek 70
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 71
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et tagada
intellektuaalomandiõiguste tõhus 
jõustamine, peaks tollikontroll 
keskenduma teatavatele rikkumistele. Sel
põhjusel on asjakohane hõlmata käesoleva 
määruse reguleerimisalaga lisaks 
määrusega (EÜ) nr 1383/2003 juba 
hõlmatud õigustele spetsiaalsed tehnilistest
kaitsemeetmetest kõrvalehoidmiseks 
väljatöötatud seadmed.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Louis Grech
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 73
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Igal isikul, kes on võimeline algatama 
oma nimel kohtumenetluse seoses 
intellektuaalõiguse võimaliku 
rikkumisega, peaks olema õigus esitada 
tolliasutuste sekkumise taotlus, olenemata 
sellest, kas ta on kõnealuse õiguse omaja 
või mitte.

(8) Igal isikul, kes on võimeline algatama 
oma nimel kohtumenetluse seoses 
kaubamärgi- või autoriõiguse võimaliku 
rikkumisega, peaks olema õigus esitada 
tolliasutuste sekkumise taotlus, olenemata 
sellest, kas ta on kõnealuse õiguse omaja 
või mitte.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9



PE480.583v02-00 12/112 AM\890182ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste jõustamine 
kogu ELis, on asjakohane ette näha, et kui 
isik, kellel on õigus meetmetaotlus esitada, 
soovib saada kogu liidu territooriumi 
hõlmavat intellektuaalomandiõiguse 
kaitset, võib kõnealune isik taotleda 
liikmesriigi tolliasutustelt sellise otsuse 
vastuvõtmist, millega nõutakse meetmete 
võtmist kõnealuse liikmesriigi 
tolliasutustelt ja mis tahes muu sellise 
liikmesriigi tolliasutustelt, kus 
intellektuaalomandiõiguse kaitset 
soovitakse.

(9) Selleks et tagada 
intellektuaalomandiõiguste tulemuslik 
jõustamine kogu ELis, on asjakohane ette 
näha, et kui isik, kellel on õigus 
meetmetaotlus esitada, soovib saada kogu 
liidu territooriumi hõlmavat asjaomase 
intellektuaalomandiõiguse kaitset, võib 
kõnealune isik taotleda liikmesriigi 
tolliasutustelt sellise otsuse vastuvõtmist, 
millega nõutakse meetmete võtmist 
kõnealuse liikmesriigi tolliasutustelt ja mis 
tahes muu sellise liikmesriigi 
tolliasutustelt, kus niisuguse 
intellektuaalomandiõiguse kaitset 
soovitakse.

Or. en

Muudatusettepanek 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 76
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 77
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Kui tekib kahtlus, et transiitkauba 
näol on tegemist liidus 
intellektuaalomandiõigusega kaitstud 
kauba imitatsiooni või koopiaga, peaksid 
tolliasutused paluma deklarandil või 
kauba valdajal esitada piisavad tõendid, et 
kauba lõppsihtkoht asub väljaspool liidu 
territooriumi. Kui ei ole piisavaid 
tõendeid, mis kinnitaksid vastupidist, 
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peaksid tolliasutused arvestama olulist 
tõenäosust, et kõnealune kaup suunatakse 
liidu turule. Komisjon peaks vastu võtma 
suunised, kus antakse tolliasutustele 
kriteeriumid kauba liidu turule 
suunamise tõenäosuse tõhusaks 
hindamiseks, võttes arvesse Euroopa 
Liidu Kohtu asjaomast kohtupraktikat.

Or. en

(Vt muudatusettepanekuid artiklite 16 ja 17 kohta.)

Selgitus

Kuna raportöör peab äärmiselt ebatõenäoliseks oluliste õigusaktide muutmist sihiga 
laiendada neid niisuguste kaupade transiidile, mis on ELis kaitstavate kaupade imitatsioonid 
või koopiad, teeb ta ettepaneku lisada eeltoodud täiendav kaitsemeede, et takistada nimetatud 
kaupade pääsu ELi turule. Selleks, et tolliasutused võiksid kaupade ringlusse lubamist edasi 
lükata või kaupu kinni pidada, peab olema kahtlus, et tegemist on võlts- või piraatkaubaga, ja 
esitatud tõendid peavad olema puudulikud.

Muudatusettepanek 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Kui intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlusega kaup ei ole võltsitud 
või piraatkaup, võib tolliasutustel olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas mõnda muud 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud. Seepärast on asjakohane ette näha, 
et menetlus tuleks algatada. Selliste 
menetlustega tegelevad pädevad asutused 
peaksid kindlaks tegema, kas tegemist on 
asjaomase intellektuaalomandiõiguse 
rikkumisega, ja võtma vastu asjakohased 
otsused.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks 
võltsitud või piraatkauba väikeste partiide 

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

suhtes kehtestada erimenetlus, mis 
võimaldaks kauba hävitada ilma õiguste 
omaja nõusolekuta.

Or. de

Muudatusettepanek 81
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks 
võltsitud või piraatkauba väikeste partiide 
suhtes kehtestada erimenetlus. 

Or. sv
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Muudatusettepanek 82
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks 
võltsitud või piraatkauba väikeste partiide 
suhtes kehtestada erimenetlus, mis 
võimaldaks kauba hävitada ilma õiguste 
omaja nõusolekuta.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

saadetisi loetakse väikesteks partiideks, 
tuleks käesoleva määrusega volitada 
komisjoni võtma kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
üldkohaldatavad mitteseadusandlikud 
aktid. Tähtis on, et komisjon peaks 
ettevalmistustööde ajal asjakohaseid ja 
avalikke konsultatsioone, sealhulgas 
tarbijate ja kodanikuõiguste 
organisatsioonidega ning ekspertide 
tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 85
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Kuna määruses on toodud väikese partii mõiste, ei ole delegeeritud õigusakte vaja.

Muudatusettepanek 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Tuleb eristada ettevõtjaid, kes korrapäraselt tolliformaalsusi täidavad, ning lõpptarbijat. 
Esimesed on tollimenetlusega väga tuttavad. Seetõttu tuleb hoiduda kehtestamast pikki 
administratiivmenetlusi, mis takistavad asjaomaste tolliasutuste kiiret ja tõhusat tegevust.

Muudatusettepanek 87
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(15) Parema õigusselguse huvides ja 
selleks, et kaitsta seaduslike kauplejate 
huvisid piiril toimuvate tolli 
jõustamismenetluste võimalike 
kuritarvituste eest, on asjakohane muuta 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba kinnipidamise 
tähtaegasid, tingimusi, mille alusel toll 
edastab kaubasaadetisi käsitleva teabe 
õiguste omajatele ja tingimusi, mille alusel 
saab taotleda tollikontrolli all hoitava, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kauba hävitamise menetluse 
kohaldamist. Kui tolliasutused pärast 
taotluse rahuldamist meetmeid võtavad, 
on ühtlasi asjakohane lisada säte, mille 
kohaselt kauba valdaja võib väljendada 
oma seisukohti, enne kui tolliamet peatab 
kauba vabastamise või peab kinni 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kauba, mis ei ole võltsitud ega 
piraatkaup, sest tolliasutustel võib olla 
raske üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust võib olla 
rikutud.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut artikli 16 lõike 3 kohta.)

Selgitus

Enamasti põhineb tolli tegevus selgel kahtlusel ja osutub lõpuks õigustatuks. Õigus 
väljendada oma seisukohti peaks seetõttu piirduma kaubaga, mis ei ole võltsitud ega 
piraatkaup ja mille puhul tolliasutustel võib olla raskem üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas intellektuaalomandiõigust võib olla rikutud, ja juhtudega, mil toll võtab 
meetmeid pärast taotluse rahuldamist, kui asjaosaliste vastukäivad huvid võivad oluliseks 
osutuda.
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Muudatusettepanek 88
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 



PE480.583v02-00 22/112 AM\890182ET.doc

ET

kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 
kooskõlastamiseks tuleks hakata 
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja 
saatsid. Ajavahemik, mille jooksul on 
õigus anda selgitusi, enne kui kahjulik 
otsus tehakse, peaks olema kolm 
tööpäeva, eeldusel, et meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja on 
vabatahtlikult taotlenud tolliasutustelt 
meetmete võtmist ja et deklarandid või 
kauba valdajad peavad olema teadlikud 
oma kauba eriolukorrast, kui see 
pannakse tollijärelevalve alla. Juhul, kui 
tegemist on väikeste partiide suhtes 
kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks kõnealust 
ajavahemikku oluliselt pikendada.

kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Juhul, kui tegemist on 
väikeste partiide suhtes kohaldatava 
erimenetlusega, millega tarbijad on 
tõenäoliselt otseselt seotud ja mille puhul 
ei saa eeldada sama kõrget hoolsuse taset 
kui muude ettevõtjate puhul, kes harilikult 
on tolliformaalsuste teostamisega seotud, 
tuleks tarbijate jaoks sätestada õigus anda 
selgitusi, enne kui tolliasutused otsuse 
teevad.

Or. fr

Selgitus

Lõpptarbijal puuduvad põhjalikud teadmised tolliformaalsuste kohta ja teda tuleb kaitsta, 
kehtestades õiguse selgitusi anda, enne kui tolliasutused otsuse teevad.

Muudatusettepanek 90
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 

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

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

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil isikutel Euroopas, kes on saanud teate taotluse rahuldamise otsuse kohta, 
oleks võrdselt aega peatatud või kinnipeetud kauba suhtes tegevusse asuda, sõltumata sellest, 
kui kaua aega postiteenistusel kulub, et kätte toimetada tolliasutuste otsus kaupade 
vabastamise peatamiseks või nende kinnipidamiseks, tuleks tegevusse asumise tähtaega 
arvestada alates teate kättesaamisest, mitte selle väljasaatmisest.

Muudatusettepanek 91
Cornelis de Jong
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekut artikli 16 lõike 3 kohta.)

Selgitus

Enamasti põhineb tolli tegevus selgel kahtlusel ja osutub lõpuks õigustatuks. Õigus 
väljendada oma seisukohti peaks seetõttu piirduma kaubaga, mis ei ole võltsitud ega 
piraatkaup ja mille puhul tolliasutustel võib olla raskem üksnes visuaalse kontrolli alusel 
kindlaks määrata, kas intellektuaalomandiõigust võib olla rikutud, ja juhtudega, mil toll võtab 
meetmeid pärast taotluse rahuldamist, kui asjaosaliste vastukäivad huvid võivad oluliseks 
osutuda.

Muudatusettepanek 93
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Juhul, kui tegemist on 
väikeste partiide suhtes kohaldatava 
erimenetlusega, millega tarbijad on 
tõenäoliselt otseselt seotud ja mille puhul 
ei saa eeldada sama kõrget hoolsuse taset 
kui muude ettevõtjate puhul, kes harilikult 
on tolliformaalsuste teostamisega seotud, 
tuleks sätestada õigus saada mõistliku aja 
jooksul asjakohast teavet tolli võetud 
meetmete õigusliku aluse kohta ning 
õigus anda selgitusi, enne kui 
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vabatahtlikult taotlenud tolliasutustelt 
meetmete võtmist ja et deklarandid või 
kauba valdajad peavad olema teadlikud 
oma kauba eriolukorrast, kui see 
pannakse tollijärelevalve alla. Juhul, kui 
tegemist on väikeste partiide suhtes 
kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud ja 
mille puhul ei saa eeldada sama kõrget 
hoolsuse taset kui muude ettevõtjate puhul, 
kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks kõnealust 
ajavahemikku oluliselt pikendada.

tolliasutused otsuse teevad.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Meetmetaotluse saanud tolliamet 
peatab liiduvälisest riigist pärineva 
peatamismenetlusele suunatud kauba 
vabastamise või peab kauba kinni niipea, 
kui tal on piisavalt põhjust kahtlustada 
intellektuaalomandiõiguse rikkumist.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni esialgset ettepanekut tuleks muuta, lisades täpsemad üksikasjad, millega võetakse 
arvesse Euroopa Kohtu otsust liidetud kohtuasjades C-446/09 ja C-495/09.

Muudatusettepanek 95
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, peaksid 
tolliasutused intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise ohtu hinnates kaaluma, kas on 
tõenäoline, et kõnealune kaup suunatakse 
kõrvale ELi turule. Võttes arvesse ohtlikke 
kaupu, eelkõige võltsitud ravimeid, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivis 
2011/62/EL, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohta) seoses 
vajadusega vältida võltsitud ravimite 
sattumist seaduslikku tarneahelasse¹, 
peaks liidu tolliasutustel olema võimalik 
toetuda muudele liidu õiguse sätetele, 
eelkõige direktiivis 2011/62/EL ette 
nähtud meetmetele. Komisjon peaks 18 
kuu jooksul alates käesoleva määruse 
vastuvõtmisest analüüsima võltsitud 
ravimite vastaste kehtivate tollimeetmete 
tulemuslikkust ning tegema vajaduse 
korral ettepanekud õiguslike muudatuste 
kohta.
_____________
1 ELT L 174, 1.7.2011, lk 74.

Or. en
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Selgitus

Et võidelda võltsitud ravimite vastu ja tugevdada kodanike julgeolekut, samas takistamata 
juurdepääsu seaduslikele geneerilistele ravimitele, tuleb suurendada võltsitud ravimite vastu 
suunatud tollimeetmete tulemuslikkust.

Muudatusettepanek 96
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Ilma et see piiraks 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2011. aasta direktiivi 2011/62/EL, millega 
muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) 
seoses vajadusega vältida võltsitud 
ravimite sattumist seaduslikku 
tarneahelasse¹, peaksid tolliasutused 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise ohtu 
hinnates kaaluma, kas on tõenäoline, et 
kõnealune kaup suunatakse kõrvale ELi 
turule. Kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist hindab 
komisjon, kui tõhus on olnud tolli tegevus 
võltsitud ravimite vastu.
_______________
1 ELT L 174, 1.7.2011, lk 74. 

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 
ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, ei 
tohiks tolliasutused mingil moel piirata 
kolmandate riikide õigusi seoses 
juurdepääsuga ravimitele.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS lepingut 
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi
juurdepääsu ravimitele. Eelkõige selliste 
ravimite korral, mille puhul Euroopa Liidu 
territooriumi läbimine ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega on 

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

ainult osa tervest teekonnast, mis algab ja 
lõpeb väljaspool ELi territooriumi, peaksid 
tolliasutused tagama, et mis tahes 
meetmed, mida nad võtavad, oleksid 
kooskõlas ELi rahvusvaheliste 
kohustustega. Eelkõige ei tohiks 
geneeriliste ravimite kinnipidamine olla 
lubatud ilma selgete ja veenvate 
tõenditeta, et kaup kavatseti kohe liidu
turule viia ning seda liidu elanikele 
tarbimiseks müüa.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Et teha kindlaks, kui suur on oht, et 
transiitkaup, mille õiguste omaja on 
tunnistanud võltsituks või 
intellektuaalomandiõigusi rikkuvaks, 
suunatakse kõrvale ELi turule, peaks 
deklarant, kauba valdaja või omanik 
olema kohustatud kauba lõppsihtkohta 
tõendama. Kauba lõppsihtkohaks tuleks 
lugeda liidu turg, kui deklarant, kauba 
valdaja või omanik ei esita selgeid ja 
veenvaid tõendeid, mis kinnitaksid 
vastupidist. 

Or. en

Muudatusettepanek 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Võttes arvesse ohtlikke kaupu, 
eelkõige võltsitud ravimeid, mis on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivis 
2011/62/EL, millega muudetakse 
direktiivi 2001/83/EÜ (inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohta) seoses 
vajadusega vältida võltsitud ravimite 
sattumist seaduslikku tarneahelasse¹, 
peaksid liidu tolliasutused toetuma 
muudele liidu õiguse sätetele, eelkõige 
direktiivis 2011/62/EL ette nähtud 
meetmetele. Komisjon peaks ...* 
analüüsima võltsitud ravimite vastaseks 
võitluseks mõeldud kehtivate 
tollimeetmete tõhusust ning vajaduse 
korral esitama ettepanekud seadusandlike 
muudatuste kohta.
_______________
1 ELT L 174, 1.7.2011, lk 74.
*Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev 18 kuud pärast käesoleva 
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määruse vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 103
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 b) Võltsitud kaubamärgi või 
kaubandusliku kirjeldusega ravimite 
päritolu ja kvaliteeti puudutavad andmed 
on eksitavad ja seega on tegemist võltsitud 
ravimitega direktiivi 2011/62/EL 
tähenduses. Tuleks võtta asjakohased 
meetmed, et takistada niisuguste ravimite 
ja muude võltsitud kaubamärgi või 
kaubandusliku kirjeldusega tervisetoodete 
jõudmist liidu patsientide ja tarbijateni. 
Komisjon peaks ...* esitama aruande 
meetmete kohta, mida ta kavatseb võtta 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 
2011. aasta direktiivi 2011/62./EL raames, 
millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) 
seoses vajadusega vältida võltsitud 
ravimite sattumist seaduslikku 
tarneahelasse¹.
______________
1 ELT L 174, 1.7.2011, lk 74.
*Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev 24 kuud pärast käesoleva 
määruse vastuvõtmise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Võltsitud ravimid ja muud tervisetooted kujutavad endast patsientidele tõsist ohtu ja need 
tuleks konfiskeerida vaatamata sellele, millises riigis asub nende lõppsihtkoht. Toll peaks 
säilitama oma praeguse õiguse võtta võltsitud ravimite suhtes meetmeid alati, kui õigusi 
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rikkuv kaup on tolli järelevalve all, mitte ainult siis, kui õigusi rikkuvad kaubad impordiks 
deklareeritakse. Nimetatud teguviis kehtib võltsitud transiitkauba kohta ning see ei tohi 
takistada seaduslikku kauplemist geneeriliste ravimitega, mis on mõeldud seaduslikuks 
müügiks tarbijatele väljaspool ELi või ELi kaudu.

Muudatusettepanek 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 105
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 106
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. See ei tohiks takistada 
otsuse saajal nõuda hüvitist rikkujalt või 
muudelt isikutelt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Samas peaksid veoettevõtjad 
teatavatel tingimustel otseselt vastutama 
kõigi mõistlike kulude eest, mis 
tolliasutustel ja õiguste omajatel tekkisid 
intellektuaalomandiõiguste jõustamisel.
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reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

Kulusid ja kahju, mis on tekkinud muudele 
isikutele kui tolliametitele sellise 
tollimeetme tagajärjel, kus kaup peetakse 
kinni kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.

Or. de

Selgitus

Veoettevõtjatel on eneste teadmata keskne roll ebaseaduslike ja võltsitud kaupade 
importimisel ELi. Neilt ei saa nõuda niisuguste kaupade avastamist. Kuid nad saavad aidata 
ELi niisuguste kaupade sisseveo eest kaitsta, kui neid on tellimuse ettevalmistavas järgus 
teavitatud, et nende veetava kauba saaja on varem kaubamärgiõigust rikkunud.

Muudatusettepanek 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
tulemuslike, proportsionaalsete, 
hoiatavate ja ühtlustatud sanktsioonide 
süsteemi, et tagada sidusam ja 
kooskõlastatum tegevus 
intellektuaalomandiõiguse rikkumiste 
ennetamiseks ja nende eest karistamiseks 
ning et tagada ELi tarbijate nõuetekohane 
kaitse. 

Or. it

Muudatusettepanek 108
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 109
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 110
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused ja menetlused, mille alusel 
tolliasutused võtavad meetmeid, kui 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kahtlusega kaup kuulub või oleks pidanud 
kuuluma liidu tolliterritooriumil 
tollijärelevalve alla.

1. Käesolevas määruses sätestatakse 
tingimused ja menetlused, mille alusel 
tolliasutused võtavad meetmeid, kui 
artiklis 2 määratletud 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
kahtlusega kaup kuulub või oleks pidanud 
kuuluma liidu tolliterritooriumil 
tollijärelevalve alla.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat määrust ei rakendata 
transiitkauba suhtes, mille all mõistetakse 
kaupa, mida veetakse läbi liidu 
territooriumi, ladustamisega või 
ladustamiseta, ümberjaotamisega või 
veoliigi või -vahendi vahetamisega ja 
mille puhul transiit läbi liidu on ainult 
osa tervest teekonnast, mis algab ja lõpeb 
väljaspool liidu territooriumi.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat määrust ei kohaldata reisijate 
isiklikus pagasis oleva 

4. Käesolevat määrust ei kohaldata reisijate 
isiklikus pagasis oleva 
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mittekaubanduslikku laadi kauba suhtes. mittekaubanduslikku laadi kauba suhtes, 
välja arvatud juhul, kui olulised tõendid 
viitavad sellele, et kaupu veetakse 
kaubanduslikul eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 113
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat määrust ei kohaldata reisijate
isiklikus pagasis oleva
mittekaubanduslikku laadi kauba suhtes.

4. Käesolevat määrust ei kohaldata reisijate
isikliku pagasi suhtes, kui see sisaldab
mittekaubanduslikku laadi kaupa 
tollimaksuvabastuse piirides ja kui 
puuduvad olulised tõendid, mis viitaksid 
sellele, et kaupu veetakse kaubanduslikul 
eesmärgil.

Or. en

Muudatusettepanek 114
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5. liikmesriigi õigusaktidega ettenähtud 
patent;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 115
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 469/2009 kohane 
ravimite täiendava kaitse tunnistus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 116
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1610/96 kohane 
taimekaitsevahendite täiendava kaitse 
tunnistus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 117
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.8. nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 
kohane ühenduse sordikaitse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 118
Christian Engström
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.9. liikmesriigi õigusaktide kohane 
sordikaitse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 119
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.10. liikmesriigi õigusaktide kohane 
pooljuhttoote topoloogia;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 120
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.11. liikmesriigi õigusaktide kohane 
kasulik mudel;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 121
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.11
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.11. liikmesriigi õigusaktide kohane 
kasulik mudel;

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

Or. sv

Muudatusettepanek 122
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.12. kaubanimi, kui see on liikmesriigi 
õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 123
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sätte eesmärgiks on hõlmata kõik täiendavad ainuõigused, seega võib see kaitstavat 
valdkonda laiendada. Ei ole võimalik ette näha, millised õigused tulevikus käesoleva määruse 
alla kuuluvad, seega ei ole ka võimalik hinnata, kas nende puhul on vaja tolli sekkumist või 
mitte.
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Muudatusettepanek 124
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt 1.13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 3 – alapunkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2. liikmesriigis registreeritud 
disainilahendus;

3.2. liikmesriigis või mitut riiki hõlmavas 
asutuses, nt Beneluxi intellektuaalomandi 
büroos registreeritud disainilahendus;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Teksti õigusliku mõistetavuse lihtsustamine.

Muudatusettepanek 127
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5.1. kaup, millega on rikutud kaubamärki
liikmesriigis, kus see kaup leitakse, ja mis 
on ilma loata varustatud kaubamärgiga, 
mis on identne sama liiki kaupade 
õiguskaitse saanud kaubamärgiga või mida 
ei saa tema oluliste tunnuste poolest 
sellisest kaubamärgist eristada;

Or. sv

Selgitus

Tuleb selgemini öelda, et tegemist on tolli sekkumist eeldava rikkumisega, st et nn 
tootmiskriteeriumi ei kohaldata.

Muudatusettepanek 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5.1. kaup, kaasa arvatud selle pakend või 
ümbris, millega tehakse kaubamärki 
rikkuvaid toiminguid ja mis on ilma loata 
varustatud märgiga, mis on identne sama 
liiki kaupade õiguskaitse saanud 
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tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada;

kaubamärgiga või mida ei saa tema oluliste 
tunnuste poolest sellisest kaubamärgist 
eristada;

Or. fr

Muudatusettepanek 129
Emma McClarkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 130
Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5.1. kaup, kaasa arvatud selle pakend, 
millega tehakse kaubamärki rikkuvaid 
toiminguid ja mis on ilma loata varustatud 
kaubamärgiga, mis on identne sama liiki 
kaupade õiguskaitse saanud kaubamärgiga 
või mida ei saa tema oluliste tunnuste 
poolest sellisest kaubamärgist eristada ja 
millega seetõttu rikutakse omaniku õigusi, 
mis on sätestatud importiva riigi 
seadustes;

Or. de
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Selgitus

Teksti kooskõlastamine TRIPS-lepingu artiklis 51 toodud võltsitud kaupade määratlusega.

Muudatusettepanek 131
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5.1. kaup, kaasa arvatud pakend, mis on 
ilma loata varustatud kaubamärgiga, mis 
on identne sama liiki kaupade õiguskaitse 
saanud kaubamärgiga või mida ei saa tema 
oluliste tunnuste poolest sellisest 
kaubamärgist eristada ja millega seetõttu 
rikutakse kõnealuse kaubamärgi valdaja 
õigusi importivas riigis;

Or. en

Muudatusettepanek 132
Bernadette Vergnaud

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5.1. kaup, kaasa arvatud selle pakend, mis 
tahes muu kaubamärgi tüüpi märk (logo, 
märgis, kleebis, brošüür, kasutusjuhend, 
kõnealuse märgiga varustatud 
garantiidokument), ka siis, kui see on 
esitatud eraldi, ning selle pakend, millega 
tehakse kaubamärki rikkuvaid toiminguid 
ja mis on ilma loata varustatud 
kaubamärgiga, mis on identne sama liiki 
kaupade õiguskaitse saanud kaubamärgiga 
või mida ei saa tema oluliste tunnuste 
poolest sellisest kaubamärgist eristada;

Or. fr
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Muudatusettepanek 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 5.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1 a. mis tahes pakend, märgis, kleebis, 
brošüür, kasutusjuhend, 
garantiidokument või muu sarnane ese, 
ka siis, kui see on esitatud eraldi, millega 
tehakse kaubamärki rikkuvaid toiminguid 
ja millel on õiguskaitse saanud 
kaubamärgiga identne märk või mida ei 
saa oluliste tunnuste poolest niisugusest 
kaubamärgist eristada ja mida 
kasutatakse sama liiki kaupade jaoks 
nagu see, mille kaubamärk on 
registreeritud;

Or. fr

Muudatusettepanek 134
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. kaup, millega tehakse geograafilist 
tähist rikkuvaid toiminguid ja millele on 
kantud seoses selle geograafilise tähisega 
kaitstud nimetus või mõiste või mida on 
sellise nimetuse või mõistega kirjeldatud;

5.2. kaup, millega rikutakse geograafilist 
tähist ja millele on kantud seoses selle 
geograafilise tähisega kaitstud nimetus või 
mõiste või mida on sellise nimetuse või 
mõistega kirjeldatud;

Or. en

Selgitus

Teksti õigusliku mõistetavuse lihtsustamine.
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Muudatusettepanek 135
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. kaup, millega tehakse geograafilist 
tähist rikkuvaid toiminguid ja millele on 
kantud seoses selle geograafilise tähisega 
kaitstud nimetus või mõiste või mida on 
sellise nimetuse või mõistega kirjeldatud;

5.2. kaup, millega on rikutud geograafilist 
tähist liikmesriigis, kus see kaup leitakse,
ja millele on kantud seoses selle 
geograafilise tähisega kaitstud nimetus või 
mõiste või mida on sellise nimetuse või 
mõistega kirjeldatud;

Or. sv

Selgitus

Tuleks selgemini öelda, et tegemist on rikkumisega, mis eeldab tolli sekkumist, st et nn 
tootmiskriteeriumi ei kohaldata.

Muudatusettepanek 136
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 5 – alapunkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. kaup, millega tehakse geograafilist 
tähist rikkuvaid toiminguid ja millele on 
kantud seoses selle geograafilise tähisega 
kaitstud nimetus või mõiste või mida on 
sellise nimetuse või mõistega kirjeldatud;

5.2. kaup, millega rikutakse geograafilist 
tähist ja millele on kantud seoses selle 
geograafilise tähisega kaitstud nimetus või 
mõiste või mida on sellise nimetuse või 
mõistega kirjeldatud;

Or. en

Muudatusettepanek 137
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „piraatkaup” – kaup, millega tehakse 
autoriõigust või sellega seotud õigust või 
disainilahendust rikkuvaid toiminguid ja 
mis on registreeritud või registreerimata 
disainilahenduse valdaja nõusolekuta 
tehtud koopia või kaupu tootvas riigis 
asuva õiguste omaja volitatud isiku loata 
tehtud koopia, või kaup, mis sisaldab neid 
koopiaid;

6. „piraatkaup” – kaup, millega on rikutud 
autoriõigust või sellega seotud õigust või 
disainilahendust liikmesriigis, kus see 
kaup leitakse, ja mis on registreeritud või 
registreerimata disainilahenduse valdaja 
nõusolekuta tehtud koopia või kaupu 
tootvas riigis asuva õiguste omaja volitatud 
isiku loata tehtud koopia, või kaup, mis 
sisaldab neid koopiaid;

Or. sv

Selgitus

Tuleb selgemini öelda, et tegemist on tolli sekkumist eeldava rikkumisega, st et nn 
tootmiskriteeriumi ei kohaldata.

Muudatusettepanek 138
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. „piraatkaup” – kaup, millega tehakse 
autoriõigust või sellega seotud õigust või 
disainilahendust rikkuvaid toiminguid ja 
mis on registreeritud või registreerimata 
disainilahenduse valdaja nõusolekuta 
tehtud koopia või kaupu tootvas riigis 
asuva õiguste omaja volitatud isiku loata 
tehtud koopia, või kaup, mis sisaldab neid 
koopiaid;

6. „autoriõigust rikkuv piraatkaup” – mis 
tahes kaup, mis on valmistamise maal 
ilma õiguste omaja nõusolekuta tehtud 
koopia ja mis on tehtud otseselt või 
kaudselt kaubaartikli järgi, mille puhul
koopia valmistamine oleks importiva riigi 
seaduste järgi olnud autoriõiguse või
sellega kaasnevate õiguste rikkumine.

Or. en

Muudatusettepanek 139
Anna Hedh
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 141
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

kahtlusega kaup” – kaup, mille kohta on
kehtivate juriidiliste menetluste alusel
piisavalt märke, veenmaks tolliasutusi 
selles, et esmapilgul on need kaubad 
liikmesriigis, kus nad leitakse:

Or. en

Muudatusettepanek 142
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7.1. kaup, millega rikutakse ELi või 
kõnealuse liikmesriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust;

Or. en

Selgitus

Teksti õigusliku mõistetavuse lihtsustamine.

Muudatusettepanek 143
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 144
Emma McClarkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7.1. kaup, millega rikutakse ELi või 
kõnealuse liikmesriigi või kauba päritolu-
või sihtriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 145
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7.1. võltsitud kaubamärgiga kaup või 
autoriõigust rikkuv piraatkaup, mille 
suhtes algatatakse liidu või kõnealuse
liikmesriigi seaduse kohane meede;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 – alapunkt 7.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.2. seadmed, tooted või komponendid,
mille abil hoitakse kõrvale mis tahes
tehnoloogiast, seadmest või 
komponendist, mis oma tavapärase 
toimimise käigus takistab või piirab
teostega seotud tegevust, milleks 

7.2. erilised seadmed, tooted või 
komponendid, mis on mõeldud tehnilistest 
kaitsemeetmetest kõrvalehoidmiseks mis
tahes tehnoloogias, seadmes või 
komponendis, ja millega nende tavapärase 
toimimise käigus sooritatakse autoriõiguse 
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autoriõiguse või sellega kaasnevate 
õiguste omaja ei ole luba andnud ja
millega rikutakse kõnealuse liikmesriigi 
õiguse kohast intellektuaalomandiõigust;

või sellega kaasnevate õigustega kaitstud
teostega seotud tegevust, millega rikutakse 
kõnealuse liikmesriigi õiguse kohast 
intellektuaalomandiõigust;

Or. en

Muudatusettepanek 147
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

7.3. mis tahes vorm või matriits, mis on 
eriotstarbeliselt kujundatud või kohandatud 
intellektuaalomandiõigusi rikkuva kauba 
valmistamiseks, kui nende vormide või 
matriitside kasutamisega rikutakse 
õigusevaldaja õigusi liikmesriigis, kus 
kaup leitakse;

Or. en

Muudatusettepanek 148
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. „väike partii” – üksikpakend, mis 
kaalub kuni kaks kilo või mis ei sisalda 
rohkem kui viit kaubaartiklit;

Or. pl

Selgitus

Oluline on, et väikese partii mõiste määruses defineeritaks. Tolliasutused juba liigitavad 
kaubapartiisid nende kaalu järgi ja võtavad arvesse ka neis sisalduvate kaubaartiklite arvu. 
Kõige lihtsam oleks lähtuda liigitamisel kogukaalust, st pakendis olevate kaubaartiklite 
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kaalust, millele on liidetud pakendi enda kaal (välja arvatud transpordil kasutatavad 
konteinerid või vahendid). Sellist määratlust on praktikas lihtne kasutada.

Muudatusettepanek 149
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „kauba valdaja” – isik, kes on kauba 
omanik või kellel on samaväärne õigus 
kauba käsutamiseks, või isik, kelle tegeliku 
kontrolli all kaup on;

12. „kauba valdaja” – isik, kes on kauba 
omanik või kellel on samaväärne õigus 
kauba käsutamiseks;

Or. en

Selgitus

Mõiste laiendamine vahendajatele tekitab ettenägematuid kohustusi, mis võivad olemasolevat 
infrastruktuuri kahjustada.

Muudatusettepanek 150
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „kauba valdaja” – isik, kes on kauba 
omanik või kellel on samaväärne õigus 
kauba käsutamiseks, või isik, kelle tegeliku 
kontrolli all kaup on;

12. „kauba valdaja” – isik, kes on kauba 
omanik või kellel on samaväärne õigus 
kauba käsutamiseks;

Or. en

Selgitus

Kauba valdaja mõistega ei ole asjakohane hõlmata „isikut, kelle tegeliku kontrolli all kaup 
on”, sest paljudel juhtudel võidakse nii hõlmata vedajad, kellel ei ole õigust ega rolli 
intellektuaalomandiõiguse jõustamisel ja kes ei tohiks sekkuda tolli ning õiguste omaja ja/või 
deklarandi suhetesse seoses kauba vabastamise või hävitamisega.
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Muudatusettepanek 151
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. „vahendaja” – isik, kes tegeleb 
kauba transpordiga, näiteks importija, 
veoettevõtja, kauba saaja, saatja või tollis 
deklareerija;

Or. de

Selgitus

Veoettevõtjatel on eneste teadmata keskne roll ebaseaduslike ja võltsitud kaupade 
importimisel ELi. Neilt ei saa nõuda niisuguste kaupade avastamist. Kuid nad saavad aidata 
ELi niisuguste kaupade sisseveo eest kaitsta, kui neid on tellimuse täitmise ettevalmistavas 
järgus teavitatud, et nende veetava kauba saaja on varem kaubamärgiõigust rikkunud.

Muudatusettepanek 152
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) „väike partii” – partii, mis 
ilmselgelt ei ole imporditud 
kaubanduslikul eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 153
Anna Hedh

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 154
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr 
864/200725 artiklit 8, kohaldatakse selle 
kindlakstegemiseks, kas kõnealuste 
kaupade kasutamine annab alust 
kahtlustada intellektuaalomandiõiguse 
rikkumist või on intellektuaalomandiõigust 
rikkunud, selle liikmesriigi õigust, kus 
kaup ühes artikli 1 lõikes 1 kirjeldatud 
olukorras leitakse.

Ilma et see mõjutaks määruse (EÜ) nr 
864/200725 artiklit 8, kohaldatakse selle 
kindlakstegemiseks, kas kõnealuste 
kaupade kasutamine annab alust 
kahtlustada intellektuaalomandiõiguse 
rikkumist või on intellektuaalomandiõigust 
rikkunud, selle liikmesriigi õigust, kus 
kaup ühes artikli 1 lõikes 1 kirjeldatud 
olukorras leitakse. Liikmesriikide 
õigusakte ei tohi kohaldada 
transiitkaubale, välja arvatud juhul, kui 
on olemas selged ja veenvad tõendid selle 
kauba kavandatud kohese sisenemise 
kohta liidu turule, mis tähendab, et seda 
kavatsetakse müüa liidu elanikele ja 
tarbitakse nende poolt. Liikmesriigid ei 
tohi asjaomase kauba 
intellektuaalomandiõigustega seotud 
staatuse määramiseks mitte mingil juhul 
kasutada nn tootmiskriteeriumit. 

Or. en

Muudatusettepanek 155
Matteo Salvini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on märke, mis näitavad, et liidust 
mittepärinev transiitkaup viiakse turule 
liidu territooriumil, loetakse selline kaup 
importkaubaks selle liikmesriigi 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate 
õigusaktide alusel, kus see kaup leiti või
kus selle kohta esitati taotlus.

Or. en

Selgitus

Mõiste „transiit” hõlmab ka ELi-siseseid transiitkaupu ning paljud vanemad 
disainlahendused, kaubamärgid ja kõik patendid on kaitstud ainult riigi tasandil. Seda lünka 
saavad ära kasutada võltsijad, tuues kauba ELi sadamasse riigis, kus asjaomane kaubamärk, 
disainilahendus või patent ei ole kaitstud, ja viies selle sealt edasi teise liikmesriiki. 
Kooskõlas liidetud kohtuasjadega C-446/09 ja C-495/09. 

Muudatusettepanek 156
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on märke, mis näitavad, et liidust 
mittepärinev transiitkaup viiakse turule 
liidu territooriumil, loetakse selline kaup 
importkaubaks selle liikmesriigi 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate 
õigusaktide alusel, kus see kaup leiti või 
kus selle kohta esitati taotlus.

Or. en

Selgitus

Mõiste „transiit” hõlmab ka ELi-siseseid transiitkaupu ning paljud vanemad 
disainlahendused, kaubamärgid ja kõik patendid on kaitstud ainult riigi tasandil. Seda lünka 
saavad ära kasutada võltsijad, tuues kauba ELi sadamasse riigis, kus asjaomane kaubamärk, 
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disainilahendus või patent ei ole kaitstud, ja viies selle edasi teise liikmesriiki.

Muudatusettepanek 157
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkideks, mis näitavad, et kaup viiakse 
turule liidu territooriumil, võivad olla 
muu hulgas asjaolu, et kauba sihtkohta ei 
ole deklareeritud, ehkki 
peatamismenetluse puhul on selle 
deklareerimine kohustuslik, täpsete või 
usaldusväärsete andmete puudumine 
kauba tootja või -saatja isiku või tema 
aadressi kohta, koostöö puudumine tolliga 
või selliste dokumentide või kirjavahetuse 
avastamine kõnealuse kauba kohta, mis 
viitavad võimalusele, et kaup suunatakse 
ümber liidu tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Liidetud kohtuasjades C-446/09 ja C-495/09 määratles Euroopa Kohus tingimused, mille 
kohaselt võivad liikmesriikide tolliasutused ELi ja liikmesriigi õigusakte kohaldades kinni 
pidada mitteliikmesriikidest saabuva kauba, mis on suunatud ELis peatamismenetlusele ja 
mille puhul kahtlustatakse, et see on piraat- või võltsitud kaup. Määrusele tuleks lisada 
nimetatud täpsustused ja kahtlustus pettusel rajaneva ümbersuunamise kohta.

Muudatusettepanek 158
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märkideks, mis näitavad, et kaup viiakse 
turule liidu territooriumil, võivad olla 
muu hulgas asjaolu, et kauba sihtkohta ei 
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ole deklareeritud, ehkki 
peatamismenetluse puhul on selle 
deklareerimine kohustuslik, täpsete või 
usaldusväärsete andmete puudumine 
kauba tootja või -saatja isiku või tema 
aadressi kohta, koostöö puudumine tolliga 
või selliste dokumentide või kirjavahetuse 
avastamine kõnealuse kauba kohta, mis 
viitavad võimalusele, et kaup suunatakse 
ümber liidu tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine Euroopa Kohtu kohtupraktikaga liidetud kohtuasjades C-446/09 ja C-
495/09.

Muudatusettepanek 159
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on märke, et kaup võidakse suunata 
ümber liidu turule ja kui pädevas asutuses 
on käimas menetlus 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
tuvastamiseks, peab deklarant või kauba 
valdaja tõestama, et see kaup ei ole 
mõeldud müümiseks liidu territooriumil.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas liidetud kohtuasjadega C-446/09 ja C-495/09, milles märgitakse, millised märgid 
viitavad transiitkauba ümbersuunamisele, võivad heausksed deklarandid või transiitkauba 
valdajad alati kiiresti ja hõlpsasti esitada teabe, milles selgitatakse, et kaup ei ole mõeldud 
ümbersuunamiseks, näiteks kui ei ole deklareeritud kauba sihtkohta või kui ei ole teada tootja 
isik või aadress või kui kauba dokumendid või sellega seotud kirjavahetus on puudulik. 
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Muudatusettepanek 160
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui on märke, et kaup võidakse suunata 
ümber liidu turule ja kui pädevas asutuses 
on käimas menetlus intellektuaalomandi 
õiguste rikkumise tuvastamiseks, peab 
deklarant või kauba valdaja tõestama, et 
see kaup ei ole mõeldud müümiseks liidu 
territooriumil.

Or. en

Selgitus

Täpse teabe selle kohta, et kaupa ei suunata ümber, peab esitama deklarant. Kooskõlas 
Euroopa Kohtu kohtupraktikaga (liidetud kohtuasjad C-446/09 ja C-495/09).

Muudatusettepanek 161
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 a
Ravimid, meditsiiniseadmed ja muud 

tervishoiutooted
Eeldatakse, et ravimid, meditsiiniseadmed 
ja muud tervishoiutooted, mille sihtkohta 
ei ole deklareeritud või mitte tarneahel on 
muul põhjusel ebaselge, on mõeldud liidu 
turule sisenemiseks.

Or. en

Selgitus

Võltsravimid asetavad patsiendid tõsisesse ohtu ja need tuleks arestida olenemata sihtriigist. 
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Toll peaks säilitama oma praeguse õiguse võtta võltsravimite kahtluse puhul meetmeid kõigis 
olukordades, milles õigusi rikkuv kaup on tolli järelevalve all, ja mitte ainult sellistes 
olukordades, kus õigusi rikkuv kaup on deklareeritud importkaubana. Seda korda 
rakendatakse transiitkaubana liikuva võltsitud kauba suhtes ja see ei tohi takistada 
geneeriliste ravimite seaduslikku kaubandust tootjatelt seadusliku müügini klientidele, kes 
asuvad väljaspool ELi või kelleni see kaup toimetatakse ELi kaudu. 

Muudatusettepanek 162
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 163
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

c) kutselised intellektuaalomandi kaitse 
organisatsioonid, kes esindavad 
seaduslikult intellektuaalomandiõiguste
omajaid;

Or. en

Muudatusettepanek 164
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu taotluse saab esitada mis tahes 
intellektuaalomandiõiguse suhtes, mida 
kohaldatakse kogu ELis.

Liidu taotluse saab esitada artiklis 2 
osutatud intellektuaalomandiõiguste
suhtes, mida kohaldatakse kogu ELis.

Or. en

Muudatusettepanek 165
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 166
Rolandas Paksas

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



PE480.583v02-00 64/112 AM\890182ET.doc

ET

rakendusvolituste kasutamisel 
konsulteerib komisjon Euroopa 
andmekaitseinspektoriga.

Or. lt

Muudatusettepanek 167
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluse vorm sisaldab teavet, mis tuleb 
esitada andmesubjektile vastavalt 
direktiivi 95/46/EÜ artiklile 10 ja määruse 
(EÜ) nr 45/2001 artiklile 11.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 168
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Kui 2014. aasta jaanuariks on taotluste 
kättesaamiseks ja töötlemiseks võimalik 
kasutada arvutisüsteeme, tuleb taotlused
teha kättesaadavaks elektrooniliste 
andmetöötlusvahendite abil.

Or. en
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Muudatusettepanek 169
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Koostalitlusvõimelise e-tolli menetlustesse investeerimine ja selle rakendamine peaks olema 
kohustuslik ka seoses intellektuaalomandiõiguste jõustamisega.

Muudatusettepanek 170
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Taotlus ning kauba tuvastamiseks 
tolliasutuste poolt ja ka asjassepuutuvate 
intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise 
riski analüüsi ja hindamise seisukohalt 
oluline teave, millele osutatakse lõike 3 
teise lõigu punktides g, h ja i, tehakse 
üldsusele kättesaadavaks veebisaidi 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 171
Marielle Gallo
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 172
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 173
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

rahuldanud tolliasutused tunnistavad 
rahuldamist käsitleva otsuse kehtetuks või 
muudavad seda.

Or. en

Muudatusettepanek 174
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 175
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsuse muutmine seoses 
intellektuaalomandiõigustega

välja jäetud

Pädev tolliasutus, kes võttis vastu taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse, võib 
kõnealuse otsuse saaja taotlusel muuta 
intellektuaalomandiõiguste loetelu selles 
otsuses.
Liidu taotluse rahuldamist käsitleva 
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otsuse korral piirduvad kõik 
intellektuaalomandiõiguste lisamises 
seisnevad muudatused artikliga 5 
hõlmatud intellektuaalomandiõigustega.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Siis kui artikli 31 lõikes 3 osutatud 
komisjoni keskandmebaas on loodud,
vahetatakse kõiki meetmetaotluste kohta 
tehtud otsuseid käsitlevaid andmeid, 
täiendavaid dokumente ning tolliasutuste 
ja liikmesriikide vahelisi teateid kõnealuse 
andmebaasi kaudu.

3. Siis kui artikli 31 lõikes 3 osutatud 
komisjoni keskandmebaas on loodud,
tehakse kõik meetmetaotluste kohta tehtud 
otsuseid käsitlevad andmed, täiendavad 
dokumendid ning tolliasutuste ja 
liikmesriikide vahelised teated kõnealuse 
andmebaasi kaudu üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 178
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Proove/näidiseid ei saa alati tagastada ja tekstis ei ole täpsustatud, kes otsustab, kas asjaolud 
võimaldavad proove/näidiseid tagastada või mitte. Pealegi ei saa ühe olukorra alusel ette 
määrata, milliseid meetmeid võtab edaspidi õiguste omaja. Tekst peaks pakkuma ELi turu 
kaitseks piisavalt paindliku lahenduse.

Muudatusettepanek 179
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Proove/näidiseid ei saa alati tagastada ja tekstis ei ole täpsustatud, kes otsustab, kas asjaolud 
võimaldavad proove/näidiseid tagastada või mitte. Pealegi ei saa ühe olukorra alusel ette 
määrata, milliseid meetmeid võtab edaspidi õiguste omaja. Tekst peaks pakkuma ELi turu 
kaitseks piisavalt paindliku lahenduse.

Muudatusettepanek 180
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks 
sõltuma õiguste valdaja otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.

Muudatusettepanek 181
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädev asutus võib sisulise otsuse 
tegemiseks uurida, kas on olemas tõendid 
selle kohta, et kaup kavatsetakse viia 
müügiks liidu turule, ja muud elemendid, 
mis näitavad, et tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega. 
Selleks võib pädev asutus osutada artiklis 
3 sätestatud märkidele. 

Or. en

Selgitus

Vastab artikli 3 muudatusettepanekutele.

Muudatusettepanek 182
Jürgen Creutzmann
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks 
sõltuma õiguste omaja otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.

Muudatusettepanek 183
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr
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Muudatusettepanek 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Pika ja ebaproportsionaalse haldusmenetluse vältimiseks tuleb võimalust esitada oma 
seisukohti piirata lõpptarbijaga, kellel erinevalt kauplejatest ei ole põhjalikke teadmisi 
tolliformaalsustest.

Muudatusettepanek 185
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 186
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt põhjenduste 15 ja 16 muudatusettepanekuid)

Selgitus

Enamikul juhtudel põhinevad tolli meetmed selgel kahtlusel, mis lõpuks osutub põhjendatuks. 
Seetõttu peaks oma seisukoha väljendamise võimalus olema piiratud kaubaga, mis ei ole 
võltsitud ega piraatkaup, mille puhul tolliasutustel võib olla raskem pelgalt visuaalse 
vaatlusega määrata, kas intellektuaalomandiõigusi on rikutud, ning juhtumitega, mille puhul 
toll võtab pärast taotluse rahuldamist meetmeid ja mille puhul võivad omada tähtsust 
osapoolte vastuolulised huvid.

Muudatusettepanek 187
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
peavad tolliasutused teatama oma 
kavatsusest deklarandile või – juhul kui 

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

kaup tuleb kinni pidada – kauba valdajale.
Deklarandile või kauba valdajale tuleb 
anda võimalus väljendada oma seisukohti 
kolme tööpäeva jooksul alates sellise teate
kättesaamisest.

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 188
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 189
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kauba suhtes, mille puhul 
kahtlustatakse, et see on liidus 
intellektuaalomandiõigusega kaitstud 
toote imitatsioon või koopia, kohaldatakse 
peatamismenetlust, nõuavad tolliasutused 
deklarandilt või kauba valdajalt, et nad 
esitaksid kolme tööpäeva jooksul alates 
nõude saatmisest piisavad tõendid selle 
kohta, et kauba lõplik sihtkoht on 
väljaspool liidu territooriumi. 
Tolliasutused eeldavad, et lõplik sihtkoht 
on liidu territoorium, kui ei esitata 
piisavalt vastupidiseid tõendeid.
Komisjon võtab ühe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest vastu 
suunised tolliasutustele selle kohta, 
kuidas hinnata vastavalt artikli 29 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele ohtu, et 
selline kaup võidakse ümber suunata liidu 
turule. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 190
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Selleks et pädev asutus saaks sisulise 
otsuse tegemiseks tulemuslikult uurida, 
kas on olemas tõendid selle kohta, et kaup 
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kavatsetakse viia müügiks liidu turule, ja 
muud elemendid, mis näitavad 
intellektuaalomandiõiguse rikkumist, 
peatab tolliasutus, kellele on esitatud 
sekkumise taotlus, kohe, kui on olemas 
tõendid sellist rikkumist kahtlustada, 
kauba vabastamise või peab kauba kinni.
Märkideks, mis näitavad, et kaup viiakse 
turule liidu territooriumil, võivad olla 
muu hulgas asjaolu, et kauba sihtkohta ei 
ole deklareeritud, ehkki 
peatamismenetluse puhul on selle 
deklareerimine kohustuslik, täpsete või 
usaldusväärsete andmete puudumine 
kauba tootja või -saatja isiku või tema 
aadressi kohta, koostöö puudumine tolliga 
või selliste dokumentide või kirjavahetuse 
avastamine kõnealuse kauba kohta, mis 
viitavad võimalusele, et kaup suunatakse 
ümber liidu tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Vastavalt liidetud kohtuasjadele C-446/09 ja C-495/09 (punkti 79 lõige 6) tuleks määrust 
muuta nii, et selles oleks sätestatud, et tolliasutus peab rikkumise kahtluse puhul meetmeid 
võtma.

Muudatusettepanek 191
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes vastu otsuse peatada väikeste 
partiide korral kauba vabastamine või 
kaup kinni pidada, teavitab toll mõistliku 
aja jooksul lõpptarbijat tolli võetud 
meetmete õiguslikust alusest.

Or. en
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Muudatusettepanek 192
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 193
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kui on märke, mis näitavad, et liidust 
mittepärinev transiitkaup viiakse turule 
liidu territooriumil, loetakse selline kaup 
liidu siseturule viidavaks importkaubaks. 
Intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
läbivaatamisel kohaldatakse selle 
liikmesriigi intellektuaalomandiõigusi 
käsitlevaid õigusakte, kus see kaup leiti.
Märkideks, mis näitavad, et kaup viiakse 
turule liidu territooriumil, võivad olla 
muu hulgas asjaolu, et kauba sihtkohta ei 
ole deklareeritud või see on deklareeritud 
mittetäielikult, ning puudub täpne või 
usaldusväärne teave tootja või saatja isiku 
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kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks 
sõltuma õiguste omaja otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.

Muudatusettepanek 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 

välja jäetud
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valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

Or. fr

Selgitus

Pika ja ebaproportsionaalse haldusmenetluse vältimiseks tuleb võimalust esitada oma 
seisukohti piirata lõpptarbijaga, kellel erinevalt kauplejatest ei ole põhjalikke teadmisi 
tolliformaalsustest.

Muudatusettepanek 196
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 197
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
peavad tolliasutused teatama oma 
kavatsusest deklarandile või – juhul kui 

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse vastuvõtmist 
peavad tolliasutused teatama oma 
kavatsusest deklarandile või – juhul kui 



PE480.583v02-00 80/112 AM\890182ET.doc

ET

kaup tuleb kinni pidada – kauba valdajale.
Deklarandile või kauba valdajale tuleb 
anda võimalus väljendada oma seisukohti 
kolme tööpäeva jooksul alates sellise teate
saatmisest.

kaup tuleb kinni pidada – kauba valdajale.
Deklarandile või kauba valdajale tuleb 
anda võimalus väljendada oma seisukohti 
kolme tööpäeva jooksul alates sellise teate
kättesaamisest.

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 198
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 199
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui kauba suhtes, mille puhul 
kahtlustatakse, et see on liidus 
intellektuaalomandiõigusega kaitstud 
toote imitatsioon või koopia, kohaldatakse 
peatamismenetlust, nõuavad tolliasutused 
deklarandilt või kauba valdajalt, et nad 
esitaksid kolme tööpäeva jooksul alates 
nõude saatmisest piisavad tõendid selle 
kohta, et kauba lõplik sihtkoht on 
väljaspool liidu territooriumi. 
Tolliasutused eeldavad, et lõplik sihtkoht 
on liidu territoorium, kui ei esitata 
piisavalt vastupidiseid tõendeid.
Komisjon võtab ühe aasta jooksul alates 
käesoleva määruse jõustumisest vastu 
suunised tolliasutustele selle kohta, 
kuidas hinnata vastavalt artikli 29 lõikes 2 
osutatud nõuandemenetlusele ohtu, et 
selline kaup võidakse ümber suunata liidu 
turule.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 200
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Võttes vastu otsuse peatada väikeste 
partiide korral kauba vabastamine või 
kaup kinni pidada, teavitab toll mõistliku 
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aja jooksul lõpptarbijat tolli võetud 
meetmete õiguslikust alusest.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 202
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Raportöör on seisukohal, et kauba vabastamise peatamine või kauba kinnipidamine ei peaks 
sõltuma õiguste omaja otsusest. Seetõttu tehakse ettepanek jätta välja sõna „otsus”.

Muudatusettepanek 203
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesolevat artiklit ei kohaldata kergesti 
rikneva kauba suhtes.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 204
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Edukaks võltsimisvastaseks võitluseks on vaja ergutada tulemuslikku ja mittekulukat suhtlust
tolli ja taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajate vahel.
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Muudatusettepanek 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 206
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Transiitkauba puhul, mille suhtes 
kahtlustatakse intellektuaalomandiõiguste 
rikkumist sihtriigis, võivad tolliasutused 
edastada asjaomase teabe sihtriigi 
tolliasutustele, kasutades muu hulgas 
Maailma Tolliorganisatsiooni SAFE 
võrgustikku.

Or. en
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Selgitus

Uurimis- ja kinnipidamismenetluste hõlbustamiseks on oluline tagada, et tolliasutused 
saaksid õiguskaitseasutustele rikkujate kohta teavet edastada ning teavitada tolliasutusi 
sihtriikides vastavalt TRIPS-lepingu artiklile 69. Samuti on tähtis võimalikult hästi ära 
kasutada olemasolevaid ülemaailmseid raamistikke, et tolliasutused saaksid ebaseadusliku 
kauba suhtes meetmeid võtta.

Muudatusettepanek 207
Phil Prendergast

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Transiitkauba puhul, mille suhtes 
kahtlustatakse intellektuaalomandiõiguste 
rikkumist sihtriigis, võivad tolliasutused 
edastada asjaomase teabe sihtriigi 
tolliasutustele.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Kooskõlla viimine raportööri muudatusettepanekuga 30.

Muudatusettepanek 209
Marielle Gallo

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) algatada kriminaalmenetlus;

Or. fr

Muudatusettepanek 210
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt raporti projekti muudatusettepanekut 42)

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Seepärast tehakse ettepanek jätta välja pakutud artikli 20 lõiked ja asendada 
need artikli 23 sõnastusega, mis kohalduks kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.
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Muudatusettepanek 211
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 212
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) kasutada teavet kohtuvälise 
kokkuleppe läbirääkimistel.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui muud kui artiklitega 23 ja 24 hõlmatud 
kaupa kahtlustatakse 
intellektuaalomandiõiguse rikkumises, 
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul alates 
kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest

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

kättesaamisest menetluse, et teha kindlaks, 
kas intellektuaalomandiõigust on rikutud.

Or. en

Selgitus

Et vältida teate saatmisega seotud probleeme, tuleks tähtaeg siduda teate kättesaamise, mitte 
saatmisega.

Muudatusettepanek 214
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 215
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui kaupa kahtlustatakse 
intellektuaalomandiõiguse rikkumises, 
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul alates 
kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest 
menetluse, et teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intellektuaalomandi rikkumise kahtlusega 
kergesti rikneva kauba korral on esimeses 
lõikes osutatud menetluse algatamise 
ajavahemik kolm tööpäeva alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest.

Intellektuaalomandi rikkumise kahtlusega 
kergesti rikneva kauba korral on esimeses 
lõikes osutatud menetluse algatamise 
ajavahemik kolm tööpäeva alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva teate kättesaamisest.

Or. en

Selgitus

Et vältida teate saatmisega seotud probleeme, tuleks tähtaeg siduda teate kättesaamise, mitte 
saatmisega.

Muudatusettepanek 217
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Intellektuaalomandi rikkumise kahtlusega 
kergesti rikneva kauba korral on esimeses 
lõikes osutatud menetluse algatamise 
ajavahemik kolm tööpäeva alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest.

Intellektuaalomandi rikkumise kahtlusega 
kergesti rikneva kauba korral on esimeses 
lõikes osutatud menetluse algatamise 
ajavahemik kolm tööpäeva alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse kättesaamisest.

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 219
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tolliasutusi on teavitatud, et on Kui tolliasutusi on teavitatud, et on 



AM\890182ET.doc 91/112 PE480.583v02-00

ET

algatatud menetlus, et teha kindlaks, kas 
disainilahenduse, patendi-, või kasuliku 
mudeli õigust või sordikaitset on rikutud, 
ja artiklis 20 sätestatud ajavahemik on 
lõppenud, võib deklarant või kauba valdaja
nõuda tolliasutustelt kauba vabastamist või 
kinnipidamise lõpetamist.

algatatud menetlus, et teha kindlaks, kas 
disainilahenduse õigust on rikutud, ja 
artiklis 20 sätestatud ajavahemik on 
lõppenud, võib deklarant või kauba valdaja 
nõuda tolliasutustelt kauba vabastamist või 
kinnipidamise lõpetamist.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Hävitamiseks loovutatud kaupa ei tohi:

Or. en

Muudatusettepanek 221
Matteo Salvini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 222
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Hävitamine ja menetluse algatamine

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

Or. en

Muudatusettepanek 223
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutusi kirjalikult teavitanud 
oma nõusolekust hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul alates 
kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest;

(a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutusi kirjalikult teavitanud 
oma nõusolekust hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul alates 
kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva teate 
kättesaamisest;

Or. en

Selgitus

Et vältida teate saatmisega seotud probleeme, tuleks tähtaeg siduda teate kättesaamise, mitte 
saatmisega.

Muudatusettepanek 224
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutusi kirjalikult teavitanud 
oma nõusolekust hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 

(a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutusi kirjalikult teavitanud 
oma nõusolekust hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
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kauba korral kolme tööpäeva jooksul alates 
kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest;

kauba korral kolme tööpäeva jooksul alates 
kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse
kättesaamisest;

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 225
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) deklarant või kauba valdaja on 
tolliasutustele kirjalikult kinnitanud oma 
nõusolekut hävitada kaup kümne tööpäeva 
jooksul või kergesti rikneva kauba korral 
kolme tööpäeva jooksul alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest.

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

Or. en

Selgitus

Et vältida teate saatmisega seotud probleeme, tuleks tähtaeg siduda teate kättesaamise, mitte 
saatmisega.

Muudatusettepanek 226
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) deklarant või kauba valdaja on 
tolliasutustele kirjalikult kinnitanud oma 
nõusolekut hävitada kaup kümne tööpäeva 
jooksul või kergesti rikneva kauba korral 
kolme tööpäeva jooksul alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest.

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

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 229
Matteo Salvini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hävitamise kokkulepet ei saavutata, 
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul või 
kergesti rikneva kauba korral kolme 
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva
otsuse saatmisest menetluse, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust on 
rikutud.

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

Or. en

Selgitus

Et vältida teate saatmisega seotud probleeme, tuleks tähtaeg siduda teate kättesaamise, mitte 
saatmisega.

Muudatusettepanek 230
Anna Hedh
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui hävitamise kokkulepet ei saavutata, 
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul või 
kergesti rikneva kauba korral kolme 
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest menetluse, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust on 
rikutud.

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

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 231
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Tolliasutused võivad annetada 
mitteohtlikud tooted, nt rõivad ja 
jalanõud, koolidele, hooldusasutustele, 
lastekodudele, valitsusvälistele 
organisatsioonidele või muudele sotsiaal-
ja hoolekandeteenistustele. Sellisel juhul 
ei tuleks neid tooteid maksustada tolli-
ega muude riigimaksudega.

Or. el
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Muudatusettepanek 232
Anna Hedh

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kaup, mis on ilmselgelt võltsitud või
piraatkaup;

Or. sv

Muudatusettepanek 233
Christian Engström

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kahtlustatakse, et tegemist on võltsitud
kaubamärgiga kauba või autoriõigust 
rikkuva piraatkaubaga;

Or. en

Muudatusettepanek 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) valdaja on pärast teate saamist 
kinnitanud, et tegemist on võltsitud või 
piraatkaubaga;

Or. fr
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Muudatusettepanek 235
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 236
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamise, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 237
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv

Selgitus

Tagamaks, et kõigil taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajatel Euroopas oleks võrdne aeg 
peatatud või kinnipeetud kauba suhtes meetmeid võtta olenemata sellest, kui palju aega on 
kulunud postiteenistusel kauba vabastuse peatamist või kinnipidamist käsitleva tolliasutuse 
otsuse kohaletoimetamiseks, tuleks meetmete võtmise tähtaega arvestada alates otsuse 
kättesaamisest, mitte selle väljasaatmise ajast.

Muudatusettepanek 239
Marielle Gallo

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kaup hävitatakse tollikontrolli all ja 
tolliasutuste kulul.

7. Kaup hävitatakse tollikontrolli all
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja kulul.

Or. fr

Muudatusettepanek 241
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. sv
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Muudatusettepanek 242
Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 243
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Potentsiaalse töökoormuse tõttu, 
mida käesolev ettepanek tolli jaoks 
tekitab, käsitlevad tolliasutused 
eelisjärjekorras suuri partiisid.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tolliasutuste nõudmisel hüvitab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kõik 
tolliasutusele seoses artiklite 16 ja 17 

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

kohaselt kauba tollijärelevalve all 
hoidmisega või artiklite 20 ja 23 kohaselt 
kauba hävitamisega tekkinud kulud.
Tolliasutused annavad otsuse saajale 
nõudmisel teavet selle kohta, kus ja 
kuidas kinnipeetud kaupa ladustatakse ja 
millised on selle kulud, ning võimaluse 
kauba ladustamise kohta kommentaare 
esitada.

Or. sv

Selgitus

Komisjoni ettepaneku sõnastuse järgi peaks õiguste omaja tegema kalkulatsiooni, enne kui ta
esitab taotluse sekkumiseks. See võib piiratud ressurssidega väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete jaoks olla problemaatiline. See omakorda viib olukorrani, et õiguste omaja otsustab 
taotlust mitte esitada, mistõttu intellektuaalomandiõigusi rikkuvad kaubad ületavad piiri.

Muudatusettepanek 245
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tolliasutuste nõudmisel hüvitab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kõik 
tolliasutusele seoses artiklite 16 ja 17 
kohaselt kauba tollijärelevalve all 
hoidmisega või artiklite 20 ja 23 kohaselt 
kauba hävitamisega või kinnipidamisega
tekkinud kulud, kui seda kohustust ei ole 
artikli 27 lõike 2 punkti b alusel 
vahendajatel.

Or. de

Selgitus

Veoettevõtted etendavad ebaseadusliku ja võltsitud kauba importimisel ELi teadmatult keskset 
rolli. Nendelt ei saa nõuda sellise kauba avastamist. Samas saavad nad siiski aidata kaasa 
ELi kaitsmisele sellise kauba impordi eest, kui neid on kauba tellimuse täitmisele eelnevas 
etapis teavitatud, et kauba saajal on olnud varasemaid kaubamärgiõiguste rikkumisi. 
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Muudatusettepanek 246
Anna Hedh

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolev artikkel ei mõjuta taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja õigust 
nõuda hüvitist rikkujalt või muudelt 
isikutelt selle liikmesriigi seadusandluse 
alusel, kus kaup leiti.

2. Käesolev artikkel ei mõjuta taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja õigust 
nõuda hüvitist rikkujalt või muudelt 
isikutelt, sealhulgas vahendajatelt, nt 
vedajad või ekspediitorid, selle liikmesriigi 
seadusandluse alusel, kus kaup leiti.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võtavad oma 
siseriiklikus õiguses vastu sätted, mis 
võimaldavad taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajal taotleda hüvitust 
deklarandilt või isikult, kes omab kauba 
üle füüsilist kontrolli siis, kui ei rikkujat 
ega kauba valdajat või isikut, kellel on 
sarnane õigus kaupa käsutada, pole 
võimalik välja selgitada, teda ei saa selle 
liikmesriigi territooriumil kohtu ette tuua 
või kui ta pole võimeline hüvitust 
maksma, või kui deklarant või isik, kes 
omab kauba üle füüsilist kontrolli, ei 
suuda esitada kaubasaatja ega 
kaubasaaja nime, aadressi ega vajaduse 
korral käibemaksukohustuslase 
registrinumbrit.

Or. en

(Vt raportööri muudatusettepanekut 13.)
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Selgitus

Vahendajad, nagu vedajad ja/või ekspediitorid, on rikkujatega lepingulistes suhetes ja neile 
laekuvad õigusi rikkuvate kaupade transportimise eest maksed. Kui on võimalik tuvastada, et 
vahendajad pole olnud nõuetekohaselt hoolsad, peaksid kauba hävitamiskulud kandma 
nemad. Selline kohustus aitaks kaasa sellele, et vahendajad oleksid paremini kaasatud 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise vastasesse võitlusse.

Muudatusettepanek 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Haldussanktsioonid Karistused

Or. it

Muudatusettepanek 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 251
Christian Engström

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 28 a
Karistused taotlejatele

Taotlejad, kes esitavad korduvalt avaldusi 
intellektuaalomandiõiguste väidetavate 
rikkumiste kohta, mis kahe aasta jooksul 
enamikul juhtudel osutuvad ekslikuks, 
kaotavad õiguse esitada taotlusi 
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul. 
Liikmesriigid peavad kehtestama 
eeskirjad selliste taotlejate suhtes 
kohaldatavate karistuste kohta. 
Ettenähtud meetmed ja karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 252
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kogu lõigetes 1 ja 2 osutatud teave 
säilitatakse komisjoni keskandmebaasis.
Nimetatud andmebaasi õigusliku aluse 
kehtestamiseks võtab komisjon vastu 
eraldi ettepaneku, mis võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetlusega ühe aasta 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. Komisjon konsulteerib 
ettepaneku koostamise ajal Euroopa 
andmekaitseinspektoriga. Andmebaas 
peab olema käivitatud mitte hiljem kui 1. 
jaanuaril 2015.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses 
(2011/C 363/01) esitatud soovitusi. Koostalitlusvõimelise e-tolli menetlustesse investeerimine 
ja selle rakendamine peaks olema kohustuslik ka intellektuaalomandi õiguste jõustamise osas.

Muudatusettepanek 253
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Isikuandmete töötlemine komisjoni 
keskandmebaasis toimub vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 45/2001 ning Euroopa 
andmekaitseinspektori järelevalve all.
Vastu võetud rakendusmeetmetes tuleb 
igal juhul täpselt ja üksikasjalikult 
määratleda andmebaasi toimimis- ja 
tehnilised omadused.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Jürgen Creutzmann

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Isikuandmete säilitamine komisjoni 
ja liikmesriikide poolt on piiratud taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse 
kehtivusajaga.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus järgitakse Euroopa andmekaitseinspektori arvamuses 
(2011/C 363/01) esitatud soovitusi.
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Muudatusettepanek 256
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Aruandlus 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 
…* aruande selle täitmise tagamise kohta 
liikmesriikides, sealhulgas eelkõige selle 
kohta, kas arvutipõhine andmebaas 
toimib üle kogu liidu.
____________
* ELT: palun sisestage kuupäev: 36 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 257
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Aruanne

Mitte hiljem kui kolme aasta möödumisel 
käesoleva määruse jõustumisest esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande selle rakendamise 
kohta. Aruandes keskendutakse eeskätt 
liikmesriikides käesoleva määruse 
rakendamiseks tehtud ettevalmistustele.

Or. pl
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Selgitus

Määruses käsitletakse menetluslikke küsimusi ja kui soovitakse saavutada selle eesmärgid, 
peavad liikmesriigid seda nõuetekohaselt rakendama. Eriti oluline on kontrollida, kas 
määruses osutatud arvutisüsteemid toimivad.

Muudatusettepanek 258
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1383/2003 
kohaselt rahuldatud meetmetaotlused 
kehtivad taotluse rahuldamist käsitlevas 
otsuses täpsustatud ajavahemikus, mille 
jooksul tolliasutused peavad meetmeid 
võtma, ja neid ei pikendata.

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1383/2003 
kohaselt rahuldatud meetmetaotlused 
kehtivad taotluse rahuldamist käsitlevas 
otsuses täpsustatud ajavahemikus, mille 
jooksul tolliasutused peavad meetmeid 
võtma, ja neid võib pikendada kooskõlas 
määruse artikliga 11. Esimest korda 
esitatavatele taotlustele ajavahemiku 
pikendamiseks, mille jooksul tolliasutustel 
tuleb meetmeid võtta, tuleb lisada artikli 6 
lõikes 3 nõutud teave. 

Or. pl

Selgitus

Taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks olema võimeline saavutama nõukogu 
määruse (nr) 1383/2003 alusel kehtestatud sellise ajavahemiku pikendamise, mille jooksul 
tolliasutused võivad käesoleva määruse alusel meetmeid võtta. See oleks väiksem koormus nii 
tolliasutustele kui ka taotluse rahuldamist käsitleva otsuse saajale. 

Muudatusettepanek 259
Jürgen Creutzmann

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

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


