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Tarkistus 61
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 62
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

mahdollisuuksien mukaan pidettävä pois 
markkinoilta, ja toimenpiteitä olisi 
vahvistettava, jotta tällaiseen laittomaan 
toimintaan voidaan puuttua ilman että siitä 
aiheutuu haittaa lailliselle kaupalle.

Or. en

Tarkistus 63
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
uudelleentarkastelussa ilmeni, että 
oikeudelliseen kehykseen on välttämätöntä 
tehdä tiettyjä parannuksia, jotta 
tulliviranomaisten suorittamaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvontaa voidaan 
tehostaa, jotta voidaan varmistaa 
asianmukainen oikeudellinen selkeys ja 
jotta voidaan ottaa huomioon talouden, 
kaupan ja oikeuden alalla tapahtuneet 
muutokset. Komission on tehtävä 
kaikkensa, että tulliviranomaiset voivat 
soveltaa uutta lainsäädäntökehystä 
yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa 
ilman tarpeettomia viivytyksiä, jotta 
teollis- ja tekijänoikeuksien 
täytäntöönpano olisi tehokasta ja jotta 
oikeuksien haltijoita voitaisiin suojella 
kaupankäyntiä haittaamatta. Uudistetun 
tullikoodeksin ja etenkin yhteentoimivan 
"eCustoms"-järjestelmän täytäntöönpano 
voisi tulevaisuudessa auttaa tässä 
tehtävässä.

Or. en

Tarkistus 64
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(3) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
uudelleentarkastelussa ilmeni, että 
oikeudelliseen kehykseen on välttämätöntä 
tehdä tiettyjä parannuksia, jotta 
valikoitujen teollis- ja tekijänoikeuksien ja 
erityisesti tavaramerkkioikeuksien ja 
tekijänoikeuksien valvontaa voidaan 
tehostaa, jotta voidaan varmistaa 
asianmukainen oikeudellinen selkeys ja 
jotta voidaan ottaa huomioon talouden, 
kaupan ja oikeuden alalla tapahtuneet 
muutokset. Kyseisessä 
uudelleentarkastelussa ilmeni myös, että 
rajatoimenpiteitä ei tulisi soveltaa muihin 
teollis- ja tekijänoikeuksiin, kuten 
patentteihin tai lääkkeiden 
lisäsuojatodistuksiin, joissa rikkomusten 
asianmukainen määrittely riippuu erittäin 
teknisistä oikeustoimista. Samoin 
päätettiin, että rajatoimenpiteitä ei 
sovellettaisi kauttakulkutavaroihin.

Or. en

Tarkistus 65
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

Or. en

Tarkistus 66
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 
määritellyssä ”tullivalvonnassa”, on kyse 
resurssien hyödyllisestä käytöstä. Jos 
tulliviranomaiset ottavat tavarat haltuun 
rajalla, tarvitaan yksi oikeudenkäynti, kun 
taas saman teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnan tason varmistamiseksi 
tarvittaisiin useita erillisiä 
oikeudenkäyntejä, jos tavarat havaittaisiin 
vasta sitten, kun ne ovat markkinoilla 
hajallaan vähittäiskauppiaille toimitettuina. 
Olisi sallittava poikkeus tietyn 
käyttötarkoituksen perusteella vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen tavaroiden 
tapauksessa, koska tällaiset tavarat pysyvät 
tullivalvonnassa, vaikka ne on luovutettu 
vapaaseen liikkeeseen. Jäsenvaltioiden 
olisi pidettävä matkustajien
henkilökohtaisiin matkatavaroihin
sisältyviä tavaroita, joilla ei ole 
kaupallista luonnetta ja joita tuodaan 
tullittoman tuonnin rajoissa, tämän 
asetuksen soveltamisalaan 
kuulumattomina, jolleivät aineelliset 
seikat viittaa kaupalliseen tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 67
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvomiseksi voitava 
tarkastaa tavaroita, jotka ovat tai joiden 
olisi pitänyt olla tullivalvonnassa unionin 
tullialueella. Rajoilla tapahtuvassa teollis-
ja tekijänoikeuksien valvonnassa, 
riippumatta siitä, missä tavarat ovat tai 
niiden olisi pitänyt olla yhteisön 
tullikoodeksista annetussa neuvoston 
asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 

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

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 
määritellyssä ”tullivalvonnassa”, on kyse 
resurssien hyödyllisestä käytöstä. Jos 
tulliviranomaiset ottavat tavarat haltuun 
rajalla, tarvitaan yksi oikeudenkäynti, kun 
taas saman teollis- ja tekijänoikeuksien 
valvonnan tason varmistamiseksi 
tarvittaisiin useita erillisiä 
oikeudenkäyntejä, jos tavarat havaittaisiin 
vasta sitten, kun ne ovat markkinoilla
hajallaan vähittäiskauppiaille toimitettuina. 
Olisi sallittava poikkeus tietyn 
käyttötarkoituksen perusteella vapaaseen 
liikkeeseen luovutettujen tavaroiden 
tapauksessa, koska tällaiset tavarat pysyvät 
tullivalvonnassa, vaikka ne on luovutettu 
vapaaseen liikkeeseen. On myös tärkeää, 
että asetusta ei sovelleta matkustajien 
henkilökohtaisiin matkatavaroihin 
sisältyviin tavaroihin, edellyttäen että 
mikään ei viittaa sovellettavien laillisten 
menettelyjen perusteella kaupalliseen 
tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 68
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

sisältyvien oikeuksien lisäksi myös 
kauppanimet, edellyttäen että ne on 
suojattu yksinoikeudella kansallisen 
lainsäädännön nojalla, puolijohdetuotteiden 
topografiat, hyödyllisyysmallit, välineet ja 
laitteet, joilla kierretään teknisiä 
toimenpiteitä.

Or. sv

Tarkistus 69
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 70
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 71
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
soveltamisalaan ei sisälly tiettyjä teollis- ja 
tekijänoikeuksia eikä tiettyjä tällaisten 
oikeuksien loukkaamisen muotoja. Jotta 
voitaisiin varmistaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien tehokas valvonta, 
tullivalvonta olisi kohdennettava 
koskemaan valikoituja loukkauksia. Siksi
on aiheellista sisällyttää tämän asetuksen 
soveltamisalaan asetukseen (EY) N:o 
1383/2003 jo sisältyvien oikeuksien lisäksi 
erityiset välineet ja laitteet, jotka on 
suunniteltu teknisten 
suojaustoimenpiteiden kiertämiseen.

Or. en

Tarkistus 72
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Täytäntöönpanonsa jälkeen tämä 
asetus edistää osaltaan sisämarkkinoita, 
jolloin oikeuksien haltijoiden suoja 
paranee, luovuus ja innovointi lisääntyvät 
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ja kuluttajat saavat luotettavia ja 
korkealaatuisia tuotteita, jotka puolestaan 
lujittanevat rajatylittäviä liiketoimia 
kuluttajien, yritysten ja kauppiaiden 
välillä.

Or. en

Tarkistus 73
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Henkilöllä, olipa tämä teollis- tai 
tekijänoikeuksien haltija tai ei, joka pystyy 
panemaan hallussaan olevan oikeuden 
mahdollista loukkaamista koskevan 
oikeudenkäynnin vireille nimissään, olisi 
oltava oikeus esittää tulliviranomaisten 
toimia koskeva hakemus.

(8) Henkilöllä, olipa tämä tavaramerkki-
tai tekijänoikeuksien haltija tai ei, joka 
pystyy panemaan hallussaan olevan 
oikeuden mahdollista loukkaamista 
koskevan oikeudenkäynnin vireille 
nimissään, olisi oltava oikeus esittää 
tulliviranomaisten toimia koskeva 
hakemus.

Or. en

Tarkistus 74
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta voidaan varmistaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvonta toteutuu 
kaikkialla unionissa, on aiheellista säätää, 
että jos henkilö, jolla on oikeus esittää 
toimia koskeva hakemus, pyytää koko 
unionin alueella voimassa olevan teollis-
tai tekijänoikeuden valvontaa, kyseinen 
henkilö voi pyytää jäsenvaltion 
tulliviranomaisia antamaan päätöksen, jolla 

(9) Jotta voidaan varmistaa, että teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvonta toteutuu 
tehokkaasti kaikkialla unionissa, on 
aiheellista säätää, että jos henkilö, jolla on 
oikeus esittää toimia koskeva hakemus, 
pyytää koko unionin alueella voimassa 
olevan asiaankuuluvan teollis- tai 
tekijänoikeuden valvontaa, kyseinen 
henkilö voi pyytää jäsenvaltion 
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kyseisen jäsenvaltion ja niiden kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten, 
joissa teollis- tai tekijänoikeuden valvontaa 
pyydetään, edellytetään toteuttavan toimia.

tulliviranomaisia antamaan päätöksen, jolla 
kyseisen jäsenvaltion ja niiden kaikkien 
muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten, 
joissa kyseisen teollis- tai tekijänoikeuden 
valvontaa pyydetään, edellytetään 
toteuttavan toimia.

Or. en

Tarkistus 75
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 76
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 77
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Jos kauttakulkutavaroiden 
epäillään olevan unionin alueella teollis-
ja tekijänoikeudella suojatun tuotteen 
jäljitelmä tai kopio, tulliviranomaisen olisi 
pyydettävä ilmoittajaa tai tavaroiden 
haltijaa toimittamaan riittävän näytön 
siitä, että tavaroiden lopullinen 
määränpää on unionin alueen 
ulkopuolella. Jos riittävää näyttöä ei ole, 
tulliviranomaisten on otettava huomioon 
mahdollisuus, että kyseiset tavarat ovat 
tulossa todennäköisesti unionin 
markkinoille. Komissio hyväksyy ohjeet, 
joilla tulliviranomaisille annetaan 
kriteerit arvioida tehokkaasti millainen 
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riski tavaroilla on päätyä unionin 
markkinoille ottaen huomioon tätä asiaa 
koskevan Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön. 

Or. en

(Katso 16 ja 17 artiklaan tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Koska esittelijän mielestä on erittäin epätodennäköistä, että lainsäädäntöä muutetaan vain 
siksi, että EU:n alueella suojattujen tavaroiden jäljitelmien tai kopioiden kauttakulku 
estettäisiin, esittelijä ehdottaa sisällyttämään säädökseen tämän ylimääräisen suojatoimen, 
jotta kyseisten tavaroiden pääsy sisämarkkinoille estettäisiin. On täytettävä kaksi ehtoa, jotta 
tulli voisi keskeyttää tavaroiden luovutuksen tai ottaa ne haltuun: tavaroita on epäiltävä 
väärennöksiksi tai piraattituotteiksi ja tulliviranomaisille toimitetun näytön on oltava 
riittämätöntä.

Tarkistus 78
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 79
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(11) Jos tavarat, joiden epäillään 
loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta, 
eivät ole tavaraväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita, tulliviranomaisten 
voi olla vaikeaa määrittää pelkästään 
silmämääräisesti, onko toista teollis- tai 
tekijänoikeutta saatettu loukata. Sen vuoksi 
on aiheellista säätää, että oikeudenkäynti 
olisi pantava vireille. Tällaisista 
oikeudenkäynneistä vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten olisi 
määritettävä, onko asianomaista teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, ja tehtävä 
asianmukaiset päätökset.

Or. en

Tarkistus 80
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden pieniä 

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

lähetyksiä koskeva erityinen menettely, 
jossa olisi mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta.

Or. de

Tarkistus 81
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden pieniä 
lähetyksiä koskeva erityinen menettely.

Or. sv
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Tarkistus 82
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden pieniä 
lähetyksiä koskeva erityinen menettely, 
jossa olisi mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta.

Or. en

Tarkistus 83
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, olisi 
otettava käyttöön tuoteväärennösten ja 
laittomasti valmistettujen tavaroiden pieniä 
lähetyksiä koskeva erityinen menettely, 
jossa olisi mahdollista tuhota tavarat ilman 

(13) Jotta hallinnollista rasitusta ja 
hallinnollisia kustannuksia voitaisiin 
vähentää mahdollisimman paljon, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta loppukuluttajan 
oikeutta saada aiheellisella tavalla 
kohtuullisen ajan kuluessa tiedot 
tulliviranomaisten toteuttamien toimien 
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oikeudenhaltijan suostumusta. Jotta 
voidaan vahvistaa enimmäisarvot sille, 
mitä lähetyksiä tulee pitää pieninä 
lähetyksinä, komissio olisi valtuutettava 
tässä asetuksessa antamaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

oikeusperustasta, olisi otettava käyttöön 
tuoteväärennösten ja laittomasti 
valmistettujen tavaroiden pieniä lähetyksiä 
koskeva erityinen menettely, jossa olisi 
mahdollista tuhota tavarat ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta. Jotta 
voidaan vahvistaa enimmäisarvot sille, 
mitä lähetyksiä tulee pitää pieninä 
lähetyksinä, komissio olisi valtuutettava 
tässä asetuksessa antamaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. On 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset ja 
julkiset kuulemiset yhdessä kuluttaja- ja 
kansalaisoikeusjärjestöjen kanssa, myös 
asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 84
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 85
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Delegoiduille säädöksille ei ole tarvetta, sillä asetuksessa määritellään pienet lähetykset.

Tarkistus 86
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

On syytä tehdä ero niiden taloudellisten toimijoiden, jotka huolehtivat säännöllisesti 
tullimuodollisuuksista, ja lopullisten kuluttajien välillä. Edelliset tuntevat tullimuodollisuudet 
erittäin hyvin. Siksi on huolehdittava siitä, että hallinnollisista menettelyistä ei tehdä niin 
pitkiä, että tulliviranomaiset eivät kykene nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan.

Tarkistus 87
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(15) Oikeudellisen selkeyden 
parantamiseksi ja jotta laillisten kaupan 
toimijoiden edut voidaan suojata rajoilla 
sovellettavien valvontasäännösten 
mahdolliselta väärinkäytöltä, on aiheellista 
muuttaa sellaisten tavaroiden haltuunoton 
määräaikoja, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta. Lisäksi on 
aiheellista muuttaa perusteita, joiden 
mukaisesti tulliviranomaisten on 
toimitettava lähetyksiä koskevat tiedot 
oikeudenhaltijoille, ja perusteita, joiden 
mukaisesti voidaan pyytää sellaisen 
menettelyn soveltamista, joka mahdollistaa 
tavaroiden tuhoamisen tullivalvonnassa, 
joiden epäillään loukkaavan teollis- tai 
tekijänoikeuksia. Jos tulliviranomaiset 
ryhtyvät toimenpiteisiin hakemuksen 
myöntämisen jälkeen, on myös aiheellista 
antaa säännös, jonka nojalla tavaroiden 
haltijalla on mahdollisuus esittää 
huomautuksensa asiasta ennen kuin 
tulliviranomaiset keskeyttävät teollis- ja 
tekijänoikeuksien rikkomisesta epäiltyjen, 
muiden kuin väärennettyjen tai 
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laittomasti valmistettujen tavaroiden 
luovutuksen tai haltuunoton, sillä 
tulliviranomaisten voi olla vaikea arvioida 
silmämääräisesti onko teollis- ja 
tekijänoikeuksia mahdollisesti rikottu.   

Or. en

Katso 16 artiklan 3 kohtaan tehty tarkistus.

Perustelu

Useimmissa tapauksissa tullin toimet perustuvat selkeään epäilykseen, joka osoittautuu 
sittemmin perustelluksi. Oikeus tulla kuulluksi olisi siksi rajoitettava muihin kuin 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti valmistettuihin tavaroihin, sillä tulliviranomaisten voi olla 
vaikeaa määrittää pelkästään silmämääräisesti, onko teollis- ja tekijänoikeutta saatettu 
loukata, sekä tapauksiin, joissa tulli ryhtyy toimiin hakemuksen perusteella, sillä osapuolten 
eturistiriidat saattavat olla merkittäviä.

Tarkistus 88
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 89
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toistuvasti tullimuodollisuuksia, heillä on 
oltava oikeus tulla kuulluiksi ennen 
tulliviranomaisten päätöksentekoa.

Or. fr

Perustelu

Lopullinen kuluttaja ei ole perillä tullimuodollisuuksista, ja häntä on suojeltava ottamalla 
käyttöön oikeus tulla kuulluksi ennen tulliviranomaisten päätöstä.

Tarkistus 90
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 

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

osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 
toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi 
vastaanottamisajankohdasta. Määräajan, 
jonka kuluessa on oikeus tulla kuulluksi 
ennen kuin osapuolen kannalta 
mahdollisesti epäedullinen päätös 
annetaan, tulisi olla kolme työpäivää 
vastaanottamisen jälkeen ottaen 
huomioon, että toimia koskevien 
hakemusten hyväksymispäätösten saajat 
ovat vapaaehtoisesti pyytäneet 
tulliviranomaisia toteuttamaan toimia, ja 
että ilmoittajien tai tavaroiden haltijoiden 
on täytynyt olla tietoisia tavaroidensa 
erityisestä tilanteesta jo kun ne on asetettu 
tullivalvontaan. Jos pieniä lähetyksiä 
koskevan erityisen menettelyn tapauksessa 
asiassa suoraan osallisina ovat 
todennäköisesti kuluttajat, joiden ei voida 
odottaa noudattavan samanlaista 
huolellisuutta kuin sellaisten muiden 
talouden toimijoiden, jotka suorittavat 
toistuvasti tullimuodollisuuksia, kyseistä 
määräaikaa olisi pidennettävä 
huomattavasti.

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
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sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 91
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kolme työpäivää ottaen huomioon, että 
toimia koskevien hakemusten 
hyväksymispäätösten saajat ovat 
vapaaehtoisesti pyytäneet tulliviranomaisia 
toteuttamaan toimia, ja että ilmoittajien tai 
tavaroiden haltijoiden on täytynyt olla 
tietoisia tavaroidensa erityisestä tilanteesta 
jo kun ne on asetettu tullivalvontaan. Jos 
pieniä lähetyksiä koskevan erityisen 
menettelyn tapauksessa asiassa suoraan 
osallisina ovat todennäköisesti kuluttajat, 
joiden ei voida odottaa noudattavan 
samanlaista huolellisuutta kuin sellaisten 
muiden talouden toimijoiden, jotka 
suorittavat toistuvasti tullimuodollisuuksia, 
kyseistä määräaikaa olisi pidennettävä 
huomattavasti. Kun ajatellaan tämän 
asetuksen myötä mahdollisesti kasvavaa 
tulliviranomaisten työtaakkaa, heidän 
olettaisi kannattavan suurten lähetysten 
käsittelyä.

Or. en

Tarkistus 92
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On myös aiheellista antaa säännös, 
jonka nojalla tavaroiden haltijalla on 
mahdollisuus esittää huomautuksensa 
asiasta ennen kuin tulliviranomaiset 
antavat päätöksen, jolla saattaa olla 
kielteinen vaikutus tavaran haltijaan. 
Asetuksen moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi olisi menettelyjen joitakin 
osia mukautettava huolehtien kuitenkin 
siitä, että asianomaisten osapuolten 
oikeuksia kunnioitetaan. Tässä yhteydessä 
olisi otettava huomioon tulliviranomaisten 
tällä alalla toteuttamien toimenpiteiden 
tilapäinen ja ehkäisevä vaikutus sekä 

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

toimenpiteisiin liittyvien osapuolten 
ristiriitaiset edut. Näin ollen kun kyse on 
asetuksessa säädetyistä eri 
tiedoksiannoista, tulliviranomaisten tulisi 
toimittaa tieto sellaiselle kaikkein 
soveliaimmalle henkilölle, joka määräytyy 
tavaroiden tullikohtelua tai 
tullioikeudellista asemaa koskevien 
asiakirjojen perusteella. Tässä asetuksessa 
vaadituille tiedoksiannoille vahvistetut 
määräajat olisi laskettava alkaviksi 
ajankohdasta, jona tulliviranomaiset ovat 
lähettäneet tiedoksiannot, jotta kaikki 
asianomaisille osapuolille lähetettävien 
tiedoksiantojen määräajat ovat 
yhdenmukaiset. Määräajan, jonka kuluessa 
on oikeus tulla kuulluksi ennen muiden 
kuin tuoteväärennösten tai laittomasti 
valmistettujen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämistä tai haltuunottoa tulisi olla 
kolme työpäivää, jos toimia koskevien 
hakemusten hyväksymispäätösten saajat 
ovat vapaaehtoisesti pyytäneet 
tulliviranomaisia toteuttamaan toimia
ottaen huomioon, että ilmoittajien tai 
tavaroiden haltijoiden on täytynyt olla 
tietoisia tavaroidensa erityisestä tilanteesta 
jo kun ne on asetettu tullivalvontaan. Jos 
pieniä lähetyksiä koskevan erityisen 
menettelyn tapauksessa asiassa suoraan 
osallisina ovat todennäköisesti kuluttajat, 
joiden ei voida odottaa noudattavan 
samanlaista huolellisuutta kuin sellaisten 
muiden talouden toimijoiden, jotka 
suorittavat toistuvasti tullimuodollisuuksia, 
oikeus kuulemiseen olisi myönnettävä 
kaiken tyyppisille tavaroille, ja kyseistä 
oikeutta koskevaa määräaikaa olisi 
pidennettävä huomattavasti.

Or. en

(Katso 16 artiklan 3 kohtaan tehty tarkistus.)

Perustelu

Useimmissa tapauksissa tullin toimet perustuvat selkeään epäilykseen, joka osoittautuu 
sittemmin perustelluksi. Oikeus tulla kuulluksi olisi siksi rajoitettava muihin kuin 
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tuoteväärennöksiin tai laittomasti valmistettuihin tavaroihin, sillä tulliviranomaisten voi olla 
vaikeaa määrittää pelkästään silmämääräisesti, onko teollis- ja tekijänoikeutta saatettu 
loukata, sekä tapauksiin, joissa tulli ryhtyy toimiin hakemuksen perusteella, sillä osapuolten 
eturistiriidat saattavat olla merkittäviä.

Tarkistus 93
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

toteuttamien toimien oikeusperustasta 
sekä heidän oikeutensa tulla kuulluiksi 
ennen kuin viranomaiset tekevät 
osapuolen kannalta mahdollisesti 
epäedullisen päätöksen.

Or. en

Tarkistus 94
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tulliviranomaisen on heti 
toimenpiteitä koskevan hakemuksen 
vastaanotettuaan keskeytettävä yhteisön 
ulkopuolisesta maasta peräisin olevien, 
suspensiomenettelyyn asetettujen 
tavaroiden luovutus tai otettava tavarat 
haltuun välittömästi sen jälkeen, kun 
tulliviranomaisella on riittävät perusteet 
epäillä teollis- ja tekijänoikeuksien 
rikkomista.

Or. fr

Perustelu

Komission alkuperäistä ehdotusta olisi muutettava lisäämällä tarkempia yksityiskohtia ottaen 
huomioon EU:n tuomioistuimen tuomion yhdistetyissä tapauksissa C-446/09 ja C-495/09.
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Tarkistus 95
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-
sopimus) ja kansanterveyttä koskevan 
julistuksen mukaan TRIPS-sopimusta 
voidaan ja tulisi tulkita ja soveltaa siten, 
että tuetaan WTO:n jäsenten oikeutta 
suojella kansanterveyttä ja erityisesti 
edistetään sitä, että lääkkeet ovat kaikkien 
saatavilla. Erityisesti kun kyse on 
lääkkeistä, joiden unionin alueen kautta 
tapahtuva kuljetus, liittyipä siihen tai ei 
tavaroiden lastausta kuljetusvälineestä 
toiseen, varastointia, lastinjakamista taikka 
kuljetustavan tai kuljetusvälineen 
muuttamista, muodostaa vain osan koko 
kuljetuksesta, joka alkaa unionin alueen 
ulkopuolella ja päättyy sen ulkopuolelle, 
tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisen riskiä 
arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille. Mitä tulee vaarallisiin 
tuotteisiin ja erityisesti väärennettyihin 
lääkkeisiin sellaisina kuin ne on 
määritelty ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
siltä osin kuin on kyse väärennettyjen 
lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden 
lailliseen toimitusketjuun 8 päivänä 
kesäkuuta 2011 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2011/62/EU¹, unionin tulliviranomaisten 
olisi kyettävä nojaamaan muihinkin 
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unionin lainsäädännön määräyksiin, ja 
etenkin direktiivissä 2011/62/EU 
säädettyihin toimiin. Komissio analysoi 18 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen
voimaantulosta nykyisten tullialan 
toimien tehokkuuden väärennettyjen 
lääkkeiden torjumisessa ja ehdottaa 
tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia.
_____________
1 EUVL L 174, 1.7.2011, s. 74.

Or. en

Perustelu

Väärennettyjen lääkkeiden torjumiseksi ja kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi on 
tarpeen lisätä väärennettyjen lääkkeiden torjuntaan tarkoitettujen toimien tehokkuutta, 
samalla kuitenkin heikentämättä laillisten geneeristen lääkkeiden saatavuutta.

Tarkistus 96
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kuljetuksesta, joka alkaa unionin alueen 
ulkopuolelta ja päättyy sen ulkopuolelle, 
tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisen riskiä 
arvioidessaan otettava huomioon vaara, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

Or. en

Tarkistus 97
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-
sopimus) ja kansanterveyttä koskevan 
julistuksen mukaan TRIPS-sopimusta 
voidaan ja tulisi tulkita ja soveltaa siten, 
että tuetaan WTO:n jäsenten oikeutta 
suojella kansanterveyttä ja erityisesti 
edistetään sitä, että lääkkeet ovat kaikkien 
saatavilla. Kun kyse on lääkkeistä, joiden 
unionin alueen kautta tapahtuva kuljetus, 
liittyipä siihen tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, muodostaa 
vain osan koko kuljetuksesta, joka alkaa 
unionin alueen ulkopuolella ja päättyy sen 
ulkopuolelle, tulliviranomaisten olisi 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisen 
riskiä arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
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annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
väärennettyjen lääkkeiden pääsyn 
estämisestä lääkkeiden lailliseen
toimitusketjuun 8 päivänä kesäkuuta 
2011 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2011/62/EU¹ 
määräyksiä. Komissio arvioi kahden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta väärennettyjen lääkkeiden 
torjuntaa koskevien tullin toimien 
tehokkuutta.
_______________
1 EUVL L 174, 1.7.2011, s. 74. 

Or. fr

Tarkistus 98
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE480.583v01-00 34/119 AM\890182FI.doc

FI

tulliviranomaisten olisi teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaamisen riskiä 
arvioidessaan otettava huomioon 
mahdollinen huomattava todennäköisyys, 
että nämä tavarat päätyvät unionin 
markkinoille.

tulliviranomaisten olisi oltava puuttumatta 
lääkkeiden saatavuutta koskeviin 
oikeuksiin kolmansissa maissa.

Or. en

Tarkistus 99
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(17) Dohassa pidetyssä WTO:n 
ministeritason konferenssissa 14 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä 
näkökohdista tehtyä sopimusta (TRIPS-
sopimus) ja kansanterveyttä koskevan 
julistuksen mukaan TRIPS-sopimusta 
voidaan ja tulisi tulkita ja soveltaa siten, 
että tuetaan WTO:n jäsenten oikeutta 
suojella kansanterveyttä ja erityisesti 
edistetään sitä, että lääkkeet ovat kaikkien 
saatavilla. Erityisesti kun kyse on 
lääkkeistä, joiden unionin alueen kautta 
tapahtuva kuljetus, liittyipä siihen tai ei 
tavaroiden lastausta kuljetusvälineestä 
toiseen, varastointia, lastinjakamista taikka 
kuljetustavan tai kuljetusvälineen 
muuttamista, muodostaa vain osan koko 
kuljetuksesta, joka alkaa unionin alueen 
ulkopuolella ja päättyy sen ulkopuolelle, 
tulliviranomaisten olisi huolehdittava siitä, 
että niiden mahdollisesti toteuttamat 
toimet vastaavat EU:n kansainvälisiä 
sitoumuksia. Etenkään geneeristen 
lääkkeiden haltuunottoa ei tulisi sallia 
ilman selkeitä ja vakuuttavia todisteita 
välittömästä ja määrätietoisesta unionin 
markkinoille tulosta, eli myyntiaikeista 
unionin väestölle kulutustarkoituksiin.
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Or. en

Tarkistus 100
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Määriteltäessä riskiä sellaisten 
tavaroiden päätymisestä unionin 
markkinoille, joita oikeuksien omistaja 
pitää tuoteväärennöksinä tai teollis- ja 
tekijänoikeuksien rikkomisena, 
tavaroiden ilmoittajalla, haltijalla tai 
omistajalla on oltava todistustaakka 
tavaroiden lopullisesta määränpäästä. 
Tavaroiden lopullisena määränpäänä on 
pidettävä unionin markkinoita, jos 
tavaroiden ilmoittaja, haltija tai omistaja 
ei kykene antamaan selkeää ja 
vakuuttavaa näyttöä muusta 
määränpäästä.

Or. en

Tarkistus 101
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Teollis- ja tekijänoikeuksien 
rikkomista ehkäisevien toimien 
tehostamiseksi väärentämisen ja 
piratismin eurooppalaisen 
seurantakeskuksen keskeisenä tehtävänä 
olisi oltava toimittaa tulliviranomaisille 
hyödyllisiä tietoja nopeita ja tehokkaita 
päätöksiä varten.
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Or. fr

Tarkistus 102
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mitä tulee vaarallisiin tuotteisiin ja 
erityisesti väärennettyihin lääkkeisiin 
sellaisina kuin ne on määritelty ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä annetun direktiivin 
2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin 
on kyse väärennettyjen lääkkeiden pääsyn 
estämisestä lääkkeiden lailliseen 
toimitusketjuun 8 päivänä kesäkuuta 
2011 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2011/62/EU1, 
unionin tulliviranomaisten olisi kyettävä 
nojaamaan muihinkin unionin 
lainsäädännön määräyksiin, ja etenkin 
direktiivissä 2011/62/EU säädettyihin 
toimiin. Komissio analysoi viimeistään 
…* nykyisten tullialan toimien 
tehokkuuden väärennettyjen lääkkeiden 
kaupan torjumisessa ja ehdottaa 
tarvittaessa lainsäädäntömuutoksia.
_______________
1 EUVL L 174, 1.7.2011, s. 74.
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 103
Anna Hedh

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

(17 b) Väärällä tavaramerkillä tai 
kauppanimityksellä varustetut lääkkeet 
harhauttavat asiakkaita lääkkeen 
alkuperän ja laadun suhteen ja ovat siten 
direktiivissä 2011/62/EU tarkoitettuja 
väärennettyjä lääkkeitä. Olisi toteutettava 
riittäviä toimia estämään tällaisten 
tuotteiden ja muiden väärällä 
tavaramerkillä tai kauppanimityksellä 
varustettujen terveydenhoitoalan 
tuotteiden pääsy unionin alueen 
potilaiden ja kuluttajien haltuun. 
Komissio antaa viimeistään …* 
kertomuksen niistä toimista, joita siltä 
edellytetään ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 
annetun direktiivin 2001/83/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
väärennettyjen lääkkeiden pääsyn 
estämisestä lääkkeiden lailliseen 
toimitusketjuun 8 päivänä kesäkuuta 
2011 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2011/62/EU ¹.
______________
1 EUVL L 174, 1.7.2011, s. 74.
*Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 24 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Väärennetyt lääkkeet ja muut terveydenhoitotuotteet ovat vaarallisia potilaille ja ne olisi 
pysäytettävä määränpäänä olevasta maasta riippumatta. Tullin olisi säilytettävä nykyiset 
valtuutensa toimia väärennetyiksi epäiltyjen lääkkeiden suhteen kaikissa tilanteissa, joissa 
oikeuksia rikkovat tavarat ovat tullin valvonnassa, eikä vain tilanteissa, joissa oikeuksia 
rikkovista tavaroista tehdään tuonti-ilmoitus. Tätä menettelyä sovelletaan väärennettyihin 
kauttakulkutavaroihin, eikä se saa haitata lainmukaista geneeristen lääkkeiden kauppaa 
valmistajilta EU:n ulkopuolisille asiakkaille tai EU:n kautta.
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Tarkistus 104
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 105
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Koska tulliviranomaiset toteuttavat 
toimia esitetyn hakemuksen perusteella, on 
aiheellista säätää, että tulliviranomaisten 
toimia koskevan hakemuksen 

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

hyväksymispäätöksen saajan olisi 
korvattava kaikki kustannukset, joita 
tulliviranomaisille aiheutuu päätöksen 
saajan teollis- tai tekijänoikeuksien 
turvaamiseksi toteutetuista toimista. Tämä 
ei kuitenkaan saisi estää päätöksen saajaa 
hakemasta korvausta liikennöitsijöiden tai 
huolitsijoiden kaltaisilta oikeuksien 
loukkaajalta tai muilta henkilöiltä, jota tai 
joita pidetään vastuuvelvollisina 
asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaan. Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 
tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Or. en

Tarkistus 106
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

kaikista kohtuullisista kustannuksista, 
joita tulliviranomaisille ja oikeuksien 
haltijoille aiheutuu teollis- ja 
tekijänoikeuksien valvomisesta.
Kolmannen osapuolen teollis- tai 
tekijänoikeuksien nojalla esittämien 
vaatimusten perusteella toteutetuista 
tulliviranomaisten toimista muille 
henkilöille kuin tulliviranomaisille 
aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista 
olisi säädettävä erityisessä lainsäädännössä 
kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Or. de

Perustelu

Kuljetusyritykset ovat tahtomattaan keskeisessä roolissa laittomien ja väärennettyjen 
tavaroiden tuonnissa EU:n alueelle. Niiltä ei voi edellyttää kyseisten tavaroiden 
havaitsemista. Ne voivat kuitenkin osaltaan suojella Euroopan unionia kyseisten tavaroiden 
tuonnilta, jos niille on ilmoitettu lähetyksen valmisteluvaiheessa, että kuljetettavien 
tavaroiden vastaanottaja on aiemmin syyllistynyt tavaramerkkioikeuksien rikkomiseen.

Tarkistus 107
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Jäsenvaltioiden on perustettava 
tehokkaiden, oikeasuhteisten, varoittavien 
ja yhdenmukaisten rangaistusten 
järjestelmä, jolla varmistetaan, että 
teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomisen 
torjumiseen tarkoitetut toimet ovat 
johdonmukaisempia ja paremmin 
koordinoituja ja että EU:n kansalaisten 
suoja on asianmukainen.

Or. it

Tarkistus 108
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 109
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jäsenvaltioiden resursseja 
tullialalla rajoitetaan koko ajan. Uudet 
asetukset eivät siksi saisi aiheuttaa 
taloudellisia rasitteita kansallisille 
viranomaisille. Uusien 
riskinhallintateknologioiden ja resurssien 
maksimointistrategioiden käyttöä 
kansallisten viranomaisten piirissä olisi 
tuettava.

Or. en

Tarkistus 110
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tässä asetuksessa luetellaan 
edellytykset, joiden täyttyessä 
tulliviranomaisten on toteutettava toimia, ja 
noudatettavat menettelyt, kun tavaroiden, 
joiden epäillään loukkaavan teollis- tai 
tekijänoikeutta, ovat tai joiden olisi pitänyt 
olla tullivalvonnassa unionin tullialueella.

1. Tässä asetuksessa luetellaan 
edellytykset, joiden täyttyessä 
tulliviranomaisten on toteutettava toimia, ja 
noudatettavat menettelyt, kun tavaroiden, 
joiden epäillään loukkaavan tiettyjä 2 
artiklassa määriteltyjä teollis- tai 
tekijänoikeuksia, ovat tai joiden olisi 
pitänyt olla tullivalvonnassa unionin 
tullialueella.

Or. en

Tarkistus 111
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä asetusta ei sovelleta 
kauttakulkutavaroihin, eli unionin kautta 
kulkevien tuotteiden kuljetukseen, liittyipä 
siihen tai ei tavaroiden lastausta 
kuljetusvälineestä toiseen, varastointia, 
lastinjakamista taikka kuljetustavan tai 
kuljetusvälineen muuttamista, joka 
muodostaa vain osan koko kuljetuksesta, 
joka alkaa unionin alueen ulkopuolella ja 
päättyy sen ulkopuolelle.

Or. en

Tarkistus 112
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta ei sovelleta luonteeltaan 
muihin kuin kaupallisiin tavaroihin, jotka 
sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin 
matkatavaroihin.

4. Tätä asetusta ei sovelleta luonteeltaan 
muihin kuin kaupallisiin tavaroihin, jotka 
sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin 
matkatavaroihin, paitsi jos aineelliset 
seikat viittaavat kaupalliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 113
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä asetusta ei sovelleta luonteeltaan 
muihin kuin kaupallisiin tavaroihin, jotka 
sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin 
matkatavaroihin.

4. Tätä asetusta ei sovelleta matkustajien 
henkilökohtaisiin matkatavaroihin, joilla
ei ole kaupallista luonnetta ja joita 
tuodaan tullittoman tuonnin rajoissa, 
jolleivät aineelliset seikat viittaa 
kaupalliseen toimintaan.

Or. en

Tarkistus 114
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
patenttia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 115
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 469/2009 mukaista 
lääkkeiden lisäsuojatodistusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 116
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1610/96 mukaista 
kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistusta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 117
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 
mukaista yhteisön 
kasvinjalostajanoikeutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 118
Christian Engström
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
kasvinjalostajaoikeutta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 119
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
puolijohdetuotteen topografiaa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 120
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) jäsenvaltion lainsäädännön mukaista 
hyödyllisyysmallia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 121
Anna Hedh

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

k) jäsenvaltion lainsäädännön mukaista
hyödyllisyysmallia;

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

Or. sv

Tarkistus 122
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 123
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Määräys on tarkoitettu kattamaan yksinoikeuksia, jolloin suojellun alueen laajentaminen olisi 
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mahdollista. On mahdotonta arvioida, mitkä oikeudet tulevat vastaisuudessa olemaan 
ehdotetun asetuksen piiriin kuuluvia, ja siksi ei ole mahdollista arvioida ovatko ne soveltuvia 
tullin toimien kohteeksi vai eivät.

Tarkistus 124
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 125
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltiossa rekisteröityä mallia; b) jäsenvaltiossa tai Beneluxin 
teollisoikeuksien viraston kaltaisessa 
monikansallisessa elimessä rekisteröityä 
mallia;

Or. en

Tarkistus 126
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

versioon.

Or. en

Perustelu

 Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 127
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tavaroita, joiden tavaramerkkiä on 
loukattu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarat 
on löydetty, ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä;

Or. sv

Perustelu

Olisi selkeytettävä, että tämä liittyy loukkaukseen, joka edellyttää tullin toimia eikä asiassa 
sovelleta vippaskonsteja.

Tarkistus 128
Marielle Gallo, Andreas Schwab

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

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

tavaroita sekä niiden pakkauksia ja 
kääreitä, jotka loukkaavat tavaramerkkiä ja 
joissa käytetään luvatta tunnusta, joka on 
samanlainen kuin tällaisille tavaroille tätä 
tarkoitusta varten asianmukaisesti 
rekisteröity tavaramerkki tai jota ei 
olennaisten tuntomerkkiensä perusteella 
voida erottaa tällaisesta tavaramerkistä;

Or. fr

Tarkistus 129
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Tarkistus 130
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroita, jotka loukkaavat 
tavaramerkkiä ja joissa käytetään luvatta 
tavaramerkkiä, joka on samanlainen kuin 
tällaisille tavaroille asianmukaisesti 

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

asianmukaisesti rekisteröity tavaramerkki 
tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä 
perusteella voida erottaa tällaisesta 
tavaramerkistä, mikä siten tuontimaan 
lain mukaan loukkaa kyseessä olevan 
tavaramerkin oikeuden haltijan oikeutta;

Or. de

Perustelu

Saattaa tekstin yhdenmukaiseksi väärennettyjä tavaroita koskevan TRIPS-yleissopimukseen 
sisältyvän 51 artiklan kanssa.

Tarkistus 131
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tavaroita ja niiden pakkauksia, jotka 
loukkaavat tavaramerkkiä ja joissa 
käytetään luvatta tavaramerkkiä, joka on 
samanlainen kuin tällaisille tavaroille 
asianmukaisesti rekisteröity tavaramerkki 
tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä 
perusteella voida erottaa tällaisesta 
tavaramerkistä, mikä siten tuontimaan 
lain mukaan loukkaa kyseessä olevan 
tavaramerkin oikeuden haltijan oikeutta;

Or. en

Tarkistus 132
Bernadette Vergnaud

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

tavaroita, jotka loukkaavat tavaramerkkiä 
ja joissa käytetään luvatta tavaramerkkiä, 

tavaroita ja niiden kääreitä, mitä tahansa 
tavaramerkkitunnusta (logo, etiketti, 
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joka on samanlainen kuin tällaisille 
tavaroille asianmukaisesti rekisteröity 
tavaramerkki tai jota ei olennaisten 
tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa 
tällaisesta tavaramerkistä;

tarra, esite, käyttöohje, takuutodistus, 
jossa on kyseinen merkki) esitettynä myös 
erillisesti, ja niiden pakkauksia, jotka 
loukkaavat tavaramerkkiä ja joissa 
käytetään luvatta tavaramerkkiä, joka on 
samanlainen kuin tällaisille tavaroille 
asianmukaisesti rekisteröity tavaramerkki 
tai jota ei olennaisten tuntomerkkiensä 
perusteella voida erottaa tällaisesta 
tavaramerkistä

Or. fr

Tarkistus 133
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) pakkauksia, etikettejä, tarroja, 
esitteitä, käyttöohjeita, takuutodistuksia 
tai vastaavia, myös erikseen tarjottuja 
tavaroita, jotka loukkaavat tavaramerkkiä 
ja joissa käytetään luvatta tavaramerkkiä, 
joka on samanlainen kuin tällaisille 
tavaroille asianmukaisesti rekisteröity 
tavaramerkki tai jota ei olennaisten 
tuntomerkkiensä perusteella voida erottaa 
tällaisesta tavaramerkistä ja joita 
käytetään samantyyppisissä tavaroissa 
kuin rekisteröidyn tavaramerkin 
tapauksessa.

Or. fr

Tarkistus 134
Matteo Salvini

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

b) tavaroita, jotka loukkaavat 
maantieteellistä merkintää ja joilla on nimi 
tai joita kuvataan käsitteellä, joka on 
suojattu kyseisellä maantieteellisellä 
merkinnällä;

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Perustelu

 Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 135
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tavaroita, jotka loukkaavat 
maantieteellistä merkintää ja joilla on nimi 
tai joita kuvataan käsitteellä, joka on 
suojattu kyseisellä maantieteellisellä 
merkinnällä;

b) tavaroita, jotka ovat loukanneet
maantieteellistä merkintää siinä 
jäsenvaltiossa, jossa tavarat on löydetty, ja 
joilla on nimi tai joita kuvataan käsitteellä, 
joka on suojattu kyseisellä 
maantieteellisellä merkinnällä;

Or. sv

Perustelu

Olisi selkeytettävä, että tämä liittyy loukkaukseen, joka edellyttää tullin toimia eikä asiassa 
sovelleta vippaskonsteja.

Tarkistus 136
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tavaroita, jotka loukkaavat Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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maantieteellistä merkintää ja joilla on nimi 
tai joita kuvataan käsitteellä, joka on 
suojattu kyseisellä maantieteellisellä 
merkinnällä;

versioon.

Or. en

Tarkistus 137
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’laittomasti valmistetuilla tavaroilla’ 
tarkoitetaan tavaroita, jotka loukkaavat
tekijänoikeutta tai lähioikeutta taikka 
mallia ja jotka ovat tai joihin sisältyy 
kopioita, jotka on valmistettu ilman 
tekijänoikeuden tai lähioikeuden taikka 
mallin haltijan suostumusta, riippumatta 
siitä, onko tällainen oikeus tai malli 
rekisteröity, tai jotka on valmistettu ilman 
tällaisen oikeuden tai mallin haltijan 
asianomaisessa tuotantomaassa 
valtuuttaman henkilön lupaa;

6. 'laittomasti valmistetuilla tavaroilla' 
tarkoitetaan tavaroita, jotka ovat 
loukanneet tavaroiden löytöpaikkana 
olevan jäsenvaltion tekijänoikeutta tai 
lähioikeutta taikka mallia ja jotka ovat tai 
joihin sisältyy kopioita, jotka on 
valmistettu ilman tekijänoikeuden tai 
lähioikeuden taikka mallin haltijan 
suostumusta, riippumatta siitä, onko 
tällainen oikeus tai malli rekisteröity, tai 
jotka on valmistettu ilman tällaisen 
oikeuden tai mallin haltijan asianomaisessa 
tuotantomaassa valtuuttaman henkilön 
lupaa;

Or. sv

Perustelu

Olisi selkeytettävä, että tämä liittyy loukkaukseen, joka edellyttää tullin toimia eikä asiassa 
sovelleta vippaskonsteja.

Tarkistus 138
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6) ’laittomasti valmistetuilla tavaroilla’
tarkoitetaan tavaroita, jotka loukkaavat 
tekijänoikeutta tai lähioikeutta taikka 
mallia ja jotka ovat tai joihin sisältyy 
kopioita, jotka on valmistettu ilman 
tekijänoikeuden tai lähioikeuden taikka 
mallin haltijan suostumusta, riippumatta 
siitä, onko tällainen oikeus tai malli 
rekisteröity, tai jotka on valmistettu ilman 
tällaisen oikeuden tai mallin haltijan 
asianomaisessa tuotantomaassa 
valtuuttaman henkilön lupaa;

6) 'tekijänoikeutta loukkaavalla 
piraattitavaralla' tarkoitetaan mitä 
tahansa tavaroita, jotka on kopioitu ilman 
oikeudenhaltijan suostumusta 
valmistusmaassa ja jotka on tehty suoraan 
tai epäsuorasti artikkelista, jonka 
kopioiminen olisi täyttänyt tuontimaan 
lain mukaan tekijänoikeuden tai 
lähioikeuksien rikkomisen 
tunnusmerkistön.

Or. en

Tarkistus 139
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 140
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

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

Tarkistus 141
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

(7) 'tavaroilla, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta' tarkoitetaan 
tavaroita, joista on olemassa sovellettavien 
laillisten menettelyjen perusteella 
tulliviranomaisia tyydyttäviä riittäviä 
viitteitä siitä, että ne ovat siinä 
jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu, ensi 
näkemältä

Or. en

Tarkistus 142
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.

Tarkistus 143
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 144
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 145
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) tavaramerkkioikeutta loukkaavia 
tuoteväärennöksiä tai tekijänoikeutta 
loukkaavia piraattitavaroita, jotka 
loukkaavat unionin tai jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaista teollis- tai 
tekijänoikeutta;

Or. en

Tarkistus 146
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) välineitä tai laitteita, tuotteita taikka 
komponentteja, joilla kierretään minkä 
tahansa teknologian, välineen tai laitteen 
taikka komponentin sellaista vaikutusta,
jolla tavanomaisissa olosuhteissa estetään 
sellaiset teoksiin kohdistuvat toimet, joihin 
ei ole tekijänoikeuden tai lähioikeuden 
haltijan lupaa ja jotka rikkovat kyseisen 
jäsenvaltion lainsäädännössä vahvistettuja 
teollis- ja tekijänoikeuksia, tai jolla 
rajoitetaan tällaisia toimia;

b) erityisiä välineitä tai laitteita, tuotteita 
taikka komponentteja, jotka on suunniteltu
minkä tahansa teknologian, välineen tai 
laitteen taikka komponentin teknisten 
suojaustoimenpiteiden kiertämiseen ja
joilla tavanomaisissa olosuhteissa 
toteutetaan tekijänoikeudella tai muilla 
tekijänoikeuteen liittyvillä oikeuksilla 
suojeltuihin teoksiin kohdistuvia toimia,
jotka rikkovat kyseisen jäsenvaltion
lainsäädännössä vahvistettuja teollis- ja 
tekijänoikeuksia;

Or. en

Tarkistus 147
Anna Hedh
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 148
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. 'pienellä lähetyksellä' tarkoitetaan 
yksittäistä pakettia, joka painaa enintään 
kaksi kiloa ja sisältää enintään viisi 
artikkelia;

Or. pl

Perustelu

On tärkeää määritellä 'pieni lähetys' asetuksessa. Tulliviranomaiset luokittelevat lähetykset jo 
painon mukaan ja ottavat huomioon niiden sisältämien artikkelien määrän. Helpointa olisi 
ottaa luokittelun perustaksi bruttopaino, eli paketissa olevien artikkelien paino yhdistettynä 
paketin itsensä painoon (kuljetuslaatikoita tai kuljetustarkoituksiin tarvittavia laitteita ei 
lasketa mukaan). Tämä määritelmä on yksinkertainen toteuttaa käytännössä.

Tarkistus 149
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 kohta
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Komission teksti Tarkistus

12) ’tavaroiden haltijalla’ tarkoitetaan 
tavaroiden omistajaa tai muuta henkilöä, 
jolla on vastaava määräämisoikeus 
tavaroihin tai jonka fyysisessä 
valvonnassa tavarat ovat;

12) ’tavaroiden haltijalla’ tarkoitetaan 
tavaroiden omistajaa tai muuta henkilöä, 
jolla on vastaava määräämisoikeus 
tavaroihin;

Or. en

Perustelu

Määritelmän ulottaminen välittäjiin loisi odottamattomia vastuita, joista saattaisi aiheutua 
vahinkoa infrastruktuurille.

Tarkistus 150
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

12) ’tavaroiden haltijalla’ tarkoitetaan 
tavaroiden omistajaa tai muuta henkilöä, 
jolla on vastaava määräämisoikeus 
tavaroihin tai jonka fyysisessä 
valvonnassa tavarat ovat;

12) ’tavaroiden haltijalla’ tarkoitetaan 
tavaroiden omistajaa tai muuta henkilöä, 
jolla on vastaava määräämisoikeus 
tavaroihin;

Or. en

Perustelu

Tavaroiden haltijan määritelmässä henkilö "jonka fyysisessä valvonnassa tavarat ovat" ei ole 
asianmukainen, koska monissa tapauksissa kyseessä ovat liikennöitsijät, joilla ei ole mitään 
oikeutta ja osuutta teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaan ja joiden ei tulisi puuttua 
asiakkaan ja oikeuksien haltijan ja/tai ilmoittajan väliseen asiaan tavaroiden luovutuksesta ja 
tuhoamisesta. 

Tarkistus 151
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

12 a) 'välittäjällä ' tarkoitetaan tavaroiden 
kuljetukseen osallistuvaa henkilöä, kuten 
maahantuojaa, kuljetusyrityksen 
edustajaa, tavaroiden vastaanottajaa, 
tavaroiden lähettäjää, ilmoittajaa tai 
rahtipalvelujen tarjoajaa;

Or. de

Perustelu

Kuljetusyritykset ovat tahtomattaan keskeisessä roolissa laittomien ja väärennettyjen 
tavaroiden tuonnissa EU:n alueelle. Niiltä ei voi edellyttää kyseisten tavaroiden 
havaitsemista. Ne voivat kuitenkin osaltaan suojella Euroopan unionia kyseisten tavaroiden 
tuonnilta, jos niille on ilmoitettu lähetyksen valmisteluvaiheessa, että kuljetettavien 
tavaroiden vastaanottaja on aiemmin syyllistynyt tavaramerkkioikeuksien rikkomiseen.

Tarkistus 152
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 13 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

13 a) 'pienellä lähetyksellä' tarkoitetaan 
lähetystä, jota ei ilmeisestikään ole tuotu 
maahan kaupallisessa tarkoituksessa.

Or. en

Tarkistus 153
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 154
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion lakia, jossa tavaroiden on 
todettu olevan jossakin 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, 
sovelletaan sen määrittämiseksi, antaako 
mainittujen tavaroiden käyttö aihetta 
epäillä, että teollis- tai tekijänoikeutta 
loukataan tai on loukattu, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 864/200725 8 artiklan soveltamista.

Sen jäsenvaltion lakia, jossa tavaroiden on 
todettu olevan jossakin 1 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetussa tilanteessa, 
sovelletaan sen määrittämiseksi, antaako 
mainittujen tavaroiden käyttö aihetta 
epäillä, että teollis- tai tekijänoikeutta 
loukataan tai on loukattu, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) 
N:o 864/200725 8 artiklan soveltamista.
Jäsenvaltion lakia ei sovelleta 
kauttakulkutavaroihin, ilman selkeitä ja 
vakuuttavia todisteita välittömästä ja 
määrätietoisesta unionin markkinoille 
tulosta, eli myyntiaikeista unionin 
väestölle kulutustarkoituksiin. Jäsenvaltio 
ei missään tapauksessa saa määritellä 
kiistanalaisten tavaroiden teollis- ja 
tekijänoikeudellista asemaa soveltamalla 
samoja perusteita kuin kyseisessä 
jäsenvaltiossa valmistettujen tavaroiden 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 155
Matteo Salvini

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

Jos on olemassa viitteitä siitä, että 
unionin ulkopuolella valmistetut 
kauttakulkutavarat ovat päätymässä 
myyntiin unionin alueella, näitä tavaroita 
on pidettävä tuontitavaroina teollis- ja 
tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarat on 
havaittu tai jossa ilmoitus on tehty.

Or. en

Perustelu

'Kauttakulku' koskee myös tavaroita, jotka kulkevat EU:n sisällä, ja monet vanhemmat 
tavaramerkit ja kaikki patentit suojataan ainoastaan kansallisesti. Tämän tuloksena 
väärentäjät voivat käyttää tätä porsaanreikää valitsemalla sellaisia EU:n tuontisatamia, 
joissa kyseistä tavaramerkkiä, mallia tai patenttia ei suojata ennen "kauttakulkua" toiseen 
jäsenvaltioon. Tämä on yhdenmukaista yhdistettyjen tapausten C-446/09 ja C-495/09 kanssa.

Tarkistus 156
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos on olemassa viitteitä siitä, että 
unionin ulkopuolella valmistetut 
kauttakulkutavarat ovat päätymässä 
myyntiin unionin alueella, näitä tavaroita 
on pidettävä tuontitavaroina teollis- ja 
tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti 
siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarat on 
havaittu tai jossa ilmoitus on tehty.

Or. en

Perustelu

'Kauttakulku' koskee myös tavaroita, jotka kulkevat EU:n sisällä, ja monet vanhemmat 
tavaramerkit ja kaikki patentit suojataan ainoastaan kansallisesti. Tämän tuloksena 
väärentäjät voivat käyttää tätä porsaanreikää valitsemalla sellaisia EU:n tuontisatamia, 
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joissa kyseistä tavaramerkkiä, mallia tai patenttia ei suojata ennen 'kauttakulkua" toiseen 
jäsenvaltioon.

Tarkistus 157
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näiden tavaroiden päätymiseen myyntiin 
unionin alueella voi viitata muun muassa 
se, että tavaroiden määränpäätä ei ole 
ilmoitettu, vaikka pyydetty menettely 
edellyttää sen ilmoittamista, tavaroiden 
valmistajan tai lähettäjän 
henkilöllisyydestä tai osoitteesta ei ole 
täsmällistä tai luotettavaa tietoa, on 
kieltäydytty yhteistyöstä 
tulliviranomaisten kanssa tai on löytynyt 
kyseessä olevia tavaroita koskevia 
asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa, jotka 
viittaavat siihen, että kyseiset tuotteet 
päätyvät todennäköisesti unionin 
kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuin vahvisti yhdistetyissä asioissa C-446/09 ja C-495/09 ne 
edellytykset, joilla jäsenvaltioiden tulliviranomaiset voivat ottaa haltuun unionin 
ulkopuolisista maista tulevia tavaroita, jotka on asetettu suspensiomenettelyyn 
(passitusmenettelyyn tai tullivarastointimenettelyyn) EU:ssa ja joita epäillään laittomasti 
valmistetuiksi tai tuoteväärennöksiksi EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä 
erittelyt ja viitteet petollisesta harhauttamisesta olisi lisättävä tähän asetukseen.

Tarkistus 158
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Näiden tavaroiden päätymiseen myyntiin 
unionin alueella voi viitata muun muassa 
se, että tavaroiden määränpäätä ei ole 
ilmoitettu, vaikka pyydetty menettely 
edellyttää sen ilmoittamista, tavaroiden 
valmistajan tai lähettäjän 
henkilöllisyydestä tai osoitteesta ei ole 
täsmällistä tai luotettavaa tietoa, on 
kieltäydytty yhteistyöstä 
tulliviranomaisten kanssa tai on löytynyt 
kyseessä olevia tavaroita koskevia 
asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa, jotka 
viittaavat siihen, että kyseiset tuotteet 
päätyvät todennäköisesti unionin 
kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön yhdistetyt asiat C-446/09 ja C-495/09.

Tarkistus 159
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun on olemassa viitteitä siitä, että 
tavarat saattavat päätyä unionin alueelle 
ja kun toimivaltainen viranomainen on 
tutkimassa onko teollis- ja tekijänoikeutta 
loukattu, ilmoittajan tai tavaroiden 
haltijan on osoitettava, että tavaroita ei 
ole tarkoitettu unionin alueelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen yhdistettyjen asioiden C-446/09 js C-495/09 kanssa, sillä niissä 
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täsmennetään että, kauttakulkutavaroiden oikeat ilmoittajat tai tavaroiden haltijat kykenevät 
aina osoittamaan nopeasti ja helposti, että tavarat eivät ole petollisesti päätymässä muualle, 
vaikka esimerkiksi tavaroiden määränpäätä ei ole ilmoitettu tai jos valmistajan nimi tai osoite 
puuttuvat tai jos asiakirjat tai niihin liittyvä kirjeenvaihto on puutteellinen. 

Tarkistus 160
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun on olemassa viitteitä siitä, että 
tavarat saattavat päätyä unionin alueelle 
ja kun toimivaltainen viranomainen on 
tutkimassa onko teollis- ja tekijänoikeutta 
loukattu, ilmoittajan tai tavaroiden 
haltijan on osoitettava, että tavaroita ei 
ole tarkoitettu unionin alueelle.

Or. en

Perustelu

Ilmoittajan on annettava tiedot, joista selviää, että tavarat eivät ole päätymässä petollisesti 
muualle kuin on tarkoitettu. Yhdenmukainen Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännön kanssa (yhdistetyt asiat C-446/09 ja C-495/09).

Tarkistus 161
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a artikla
Lääkkeet, lääketieteelliset laitteet ja muut 

terveydenhoitoalan tuotteet
Oletuksena on, että lääkkeet, 
lääketieteelliset laitteet ja muut 
terveydenhoitoalan tuotteet, joiden 
määränpäätä ei ole ilmoitettu tai joiden 
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toimitusketju ei muuten ole selvä, on 
tarkoitettu saapuvaksi unionin alueelle.

Or. en

Perustelu

Väärennetyt lääkkeet ovat vaarallisia potilaille ja ne olisi pysäytettävä määränpäänä olevasta 
maasta riippumatta. Tullin olisi säilytettävä nykyiset valtuutensa toimia väärennetyiksi 
epäiltyjen lääkkeiden suhteen kaikissa tilanteissa, joissa oikeuksia rikkovat tavarat ovat tullin 
valvonnassa, eikä vain tilanteissa, joissa oikeuksia rikkovista tavaroista tehdään tuonti-
ilmoitus. Tätä menettelyä sovelletaan väärennettyihin kauttakulkutavaroihin, eikä se saa 
haitata lainmukaista geneeristen lääkkeiden kauppaa valmistajilta EU:n ulkopuolisille 
asiakkaille tai EU:n kautta.

Tarkistus 162
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 163
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 164
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Unionihakemus voidaan esittää mistä 
tahansa kaikkialla unionin alueella 
sovellettavasta teollis- tai 
tekijänoikeudesta.

Unionihakemus voidaan esittää kaikkialla 
unionin alueella sovellettavasta 2 artiklan 
mukaisesta teollis- tai tekijänoikeudesta.

Or. en

Tarkistus 165
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 166
Rolandas Paksas
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. lt

Tarkistus 167
Jürgen Creutzmann

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

Komission teksti Tarkistus

Lomakkeessa on oltava tiedot, jotka 
tietojen kohteelle on annettava direktiivin 
95/46/EY 10 artiklan ja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 168
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

4. Hakemus on asetettava saataville
sähköistä tietojenkäsittelymenetelmää 
käyttäen tammikuuhun 2014 mennessä
silloin, kun tietokoneistetut järjestelmät 
ovat käytettävissä hakemusten 
vastaanottamista ja käsittelyä varten.

Or. en

Tarkistus 169
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 170
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Hakemus ja kaikki tiedot, jotka ovat 
merkityksellisiä sen kannalta, että 
tulliviranomaiset voivat tunnistaa tavarat 
sekä analysoida ja arvioida asianomaisen 
teollis- tai tekijänoikeuden loukkaukseen 
liittyvän riskin, ja jotka on määritelty 
3 kohdan toisen alakohdan g, h ja i 
alakohdassa, on asetettava julkisesti 
saataville verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 171
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja 1 
kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
toimivaltaisen tullin yksikkö voi hylätä
hakemuksen.

Or. fr

Tarkistus 172
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Jos hakija ei toimita puuttuvia tietoja 1 
kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, 
toimivaltaisen tullin yksikön on hylättävä 
hakemus. Siinä tapauksessa toimivaltaisen 
tullin yksikön on perusteltava 
päätöksensä sekä annettava tiedot 
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muutoksenhakumenettelystä.

Or. en

Tarkistus 173
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 174
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 175
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan 
päätöksen muuttaminen

Poistetaan.

Toimivaltainen tullin yksikkö, joka on 
antanut hakemuksen 
hyväksymispäätöksen, voi kyseisen 
päätöksen saajan pyynnöstä muuttaa 
kyseisessä päätöksessä olevaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien luetteloa.
Unionihakemuksen hyväksymispäätöksen 
tapauksessa muutokset, joissa päätökseen 
lisätään teollis- ja tekijänoikeuksia, on 
rajoitettava koskemaan 5 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvia teollis- ja 
tekijänoikeuksia.

Or. en

Tarkistus 176
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
komission keskustietokanta on käytössä, 
kaiken tietojenvaihdon, joka koskee toimia 
koskevista hakemuksista annettuja 
päätöksiä, liiteasiakirjoja ja jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten välisiä tiedoksiantoja, 
on tapahduttava kyseisen tietokannan 
välityksellä.

3. Kun 31 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
komission keskustietokanta on käytössä, 
kaikki tietojenvaihto, joka koskee toimia 
koskevista hakemuksista annettuja 
päätöksiä, liiteasiakirjoja ja jäsenvaltioiden 
tulliviranomaisten välisiä tiedoksiantoja, 
on asetettava julkisesti saataville kyseisen 
tietokannan välityksellä.
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Or. en

Tarkistus 177
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 178
Matteo Salvini

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 179
Matteo Salvini
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 180
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto 
ennen oikeuden haltijan päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi hän ehdottaa sanan "päätös" 
poistamista.
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Tarkistus 181
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jotta toimivaltainen viranomainen 
voisi tehdä perustellun päätöksen, se voi 
tutkia ovatko tavaroiden myyntiin 
päätymistä unionin alueella koskevat 
todisteet ja muut teollis- ja 
tekijänoikeuden loukkaamisen pohjana 
olevat seikat todellakin olemassa. Tähän 
liittyen toimivaltainen viranomainen voi 
viitata 3 artiklassa tarkoitettuihin 
viitteisiin. 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen 3 artiklaan tehtävien tarkistusten kanssa.

Tarkistus 182
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Esittelijä katsoo, että tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto 
ennen oikeuden haltijan päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi hän ehdottaa sanan "päätös" 
poistamista.

Tarkistus 183
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 184
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Or. fr

Perustelu

Pitkän ja suhteettoman hankalan hallintomenettelyn välttämiseksi kuulemisoikeus on 
rajattava loppuasiakkaaseen, jolla toisin kuin kauppiailla ei ole syvällistä tietoa 
tullimuodollisuuksista.

Tarkistus 185
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 186
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 

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

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

Or. en

(Katso johdanto-osan 15 ja 16 kappaleeseen tehdyt tarkistukset.)

Perustelu

Useimmissa tapauksissa tullin toimet perustuvat selkeään epäilykseen, joka osoittautuu 
sittemmin perustelluksi. Oikeus tulla kuulluksi olisi siksi rajoitettava muihin kuin 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti valmistettuihin tavaroihin, sillä tulliviranomaisten voi olla 
vaikeaa määrittää pelkästään silmämääräisesti, onko teollis- ja tekijänoikeutta saatettu 
loukata, sekä tapauksiin, joissa tulli ryhtyy toimiin hakemuksen perusteella, sillä osapuolten 
eturistiriidat saattavat olla merkittäviä.

Tarkistus 187
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv
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Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 188
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 189
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos suspensiomenettelyyn asetettujen 
tavaroiden epäillään olevan unionin 
alueella teollis- ja tekijänoikeudella 
suojatun tuotteen jäljitelmä tai kopio, 
tulliviranomaisten on pyydettävä 
ilmoittajaa tai tavaroiden haltijaa 
toimittamaan kolmen vuorokauden 
kuluessa pyynnön lähettämisestä riittävän 
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näytön siitä, että tavaroiden lopullinen 
määränpää on unionin alueen 
ulkopuolella. Jos muusta määränpäästä ei 
ole riittävää näyttöä, tulliviranomaisten 
on katsottava, että lopullinen määränpää 
on unionin alue.
Yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio antaa 
tulliviranomaisille ohjeet arvioida 
tehokkaasti millainen riski tavaroilla on 
päätyä unionin markkinoille tämän 
asetuksen 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Koska esittelijän mielestä on erittäin epätodennäköistä, että lainsäädäntöä muutetaan vain 
siksi, että EU:n alueella suojattujen tavaroiden jäljitelmien tai kopioiden kauttakulku 
estettäisiin, esittelijä ehdottaa sisällyttämään säädökseen tämän ylimääräisen suojatoimen, 
jotta kyseisten tavaroiden pääsy sisämarkkinoille estettäisiin. On täytettävä kaksi ehtoa, jotta 
tulli voisi keskeyttää tavaroiden luovutuksen tai ottaa ne haltuun: tavaroita on epäiltävä 
väärennöksiksi tai piraattituotteiksi ja tulliviranomaisille toimitetun näytön on oltava 
riittämätöntä.

Tarkistus 190
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta perustellun päätöksen tekevä 
toimivaltainen viranomainen voisi 
asianmukaisesti tutkia, ovatko tavaroiden 
myyntiin päätymistä unionin alueella 
koskevat todisteet ja muut teollis- ja 
tekijänoikeuden loukkaamisen pohjana 
olevat seikat todellakin olemassa, 
toimenpidepyynnön vastaanottaneen 
tulliviranomaisen on keskeytettävä 
tavaroiden luovutus tai otettava tavarat 
haltuun heti kun se epäilee kyseisen 
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loukkauksen tapahtuneen.
Kyseisten tavaroiden päätymiseen 
myyntiin unionin alueella voi viitata 
muun muassa se, että tavaroiden 
määränpäätä ei ole ilmoitettu, vaikka 
pyydetty menettely edellyttää sen 
ilmoittamista, tavaroiden valmistajan tai 
lähettäjän henkilöllisyydestä tai 
osoitteesta ei ole täsmällistä tai 
luotettavaa tietoa, on kieltäydytty 
yhteistyöstä tulliviranomaisten kanssa tai 
on löytynyt kyseessä olevia tavaroita 
koskevia asiakirjoja tai kirjeenvaihtoa, 
jotka viittaavat siihen, että kyseiset 
tuotteet päätyvät todennäköisesti unionin 
kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen yhdistettyjen asioiden C-446/09 ja C-495/09 kanssa (79 osasto, 
6 kohta). Asetusta olisi muutettava, sillä tulliviranomaisen on toimittava, kun viitteitä 
loukkausepäilyihin ilmenee.

Tarkistus 191
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulliviranomaisten on tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksenteon 
yhteydessä, kun on kyse pienistä 
lähetyksistä, ilmoitettava toimiensa 
oikeusperusta loppukuluttajalle 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. en
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Tarkistus 192
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tulliviranomaisten on ilmoitettava
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajalle 
ja ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle 
tiedoksi päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta yhden 
työpäivän kuluessa päätöksen antamisesta.
Tulliviranomaiset voivat vaihtoehtoisesti 
pyytää hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajaa ilmoittamaan ilmoittajalle tai 
tavaroiden haltijalle, että hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saaja vakuuttaa 
noudattavansa tässä asetuksessa 
säädettyjä aikarajoja ja velvoitteita. 

Or. en

Tarkistus 193
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jos on olemassa viitteitä siitä, että 
unionin ulkopuolella valmistetut 
kauttakulkutavarat ovat päätymässä 
myyntiin unionin alueella, näitä tavaroita 
on pidettävä tuontitavaroina unionin 
sisämarkkinoilla. Kun tarkastellaan 
teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamista, 
asiassa sovelletaan sen jäsenvaltion 
lainsäädäntöä, jossa tavarat on havaittu.
Näiden tavaroiden päätymiseen myyntiin
unionin alueella voi viitata muun muassa 
se, että tavaroiden määränpäätä ei ole 
ilmoitettu, ilmoitus on puutteellinen tai 
että valmistajasta tai lähettäjästä ei ole 
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täsmällistä ja luotettavaa tietoa.

Or. en

Tarkistus 194
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto 
ennen oikeuden haltijan päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi hän ehdottaa sanan "päätös" 
poistamista.

Tarkistus 195
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on ennen 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksen 
antamista ilmoitettava aikomuksestaan 

Poistetaan.
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ilmoittajalle tai, jos tavarat on määrä 
ottaa haltuun, tavaroiden haltijalle. 
Ilmoittajalle tai tavaroiden haltijalle on 
annettava tilaisuus esittää 
huomautuksensa kolmen työpäivän 
kuluessa kyseisen ilmoituksen 
lähettämisestä.

Or. fr

Perustelu

Pitkän ja suhteettoman hankalan hallintomenettelyn välttämiseksi kuulemisoikeus on 
rajattava loppuasiakkaaseen, jolla toisin kuin kauppiailla ei ole syvällistä tietoa 
tullimuodollisuuksista.

Tarkistus 196
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 197
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 198
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 199
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos suspensiomenettelyyn asetettujen 
tavaroiden epäillään olevan unionin 
alueella teollis- ja tekijänoikeudella 
suojatun tuotteen jäljitelmä tai kopio, 
tulliviranomaisten on pyydettävä 
ilmoittajaa tai tavaroiden haltijaa 
toimittamaan kolmen vuorokauden 
kuluessa pyynnön lähettämisestä riittävä 
näyttö siitä, että tavaroiden lopullinen 
määränpää on unionin alueen 
ulkopuolella. Jos muusta määränpäästä ei 
ole riittävää näyttöä, tulliviranomaisten 
on katsottava, että lopullinen määränpää 
on unionin alue.
Yhden vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio antaa 
tulliviranomaisille ohjeet arvioida 
tehokkaasti, millainen riski tavaroilla on 
päätyä unionin markkinoille tämän 
asetuksen 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska esittelijän mielestä on erittäin epätodennäköistä, että lainsäädäntöä muutetaan vain 
siksi, että EU:n alueella suojattujen tavaroiden jäljitelmien tai kopioiden kauttakulku 
estettäisiin, esittelijä ehdottaa sisällyttämään säädökseen tämän ylimääräisen suojatoimen, 
jotta kyseisten tavaroiden pääsy sisämarkkinoille estettäisiin. On täytettävä kaksi ehtoa, jotta 
tulli voisi keskeyttää tavaroiden luovutuksen tai ottaa ne haltuun: tavaroita on epäiltävä 
väärennöksiksi tai piraattituotteiksi ja tulliviranomaisille toimitetun näytön on oltava 
riittämätöntä.

Tarkistus 200
Christian Engström



AM\890182FI.doc 87/119 PE480.583v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tulliviranomaisten on tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämistä tai 
haltuunottoa koskevan päätöksenteon 
yhteydessä, kun on kyse pienistä 
lähetyksistä, ilmoitettava toimiensa 
oikeusperusta loppukuluttajalle 
kohtuullisen ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 201
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos hakemuksen jättämiseen 
oikeutettua henkilöä ei kyetä löytämään, 
tulliviranomaiset toimivat yhteistyössä 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa, 
jotta hakemuksen jättämiseen oikeutettu 
henkilö löydetään.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 202
Jürgen Creutzmann

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

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

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

Or. en

Perustelu

Esittelijä katsoo, että tavaroiden luovutuksen keskeyttäminen tai tavaroiden haltuunotto 
ennen oikeuden haltijan päätöstä ei ole päätöksen hetki. Siksi hän ehdottaa sanan "päätös" 
poistamista.

Tarkistus 203
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tätä artiklaa ei sovelleta herkästi 
pilaantuviin tavaroihin.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 204
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tulliviranomaiset voivat ottaa näytteitä ja 
toimittaa näytteitä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle tämän 
pyynnöstä yksinomaan 
analysointitarkoituksia varten ja 
tuoteväärennöksiin tai laittomasti 

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

valmistettuihin tavaroihin myöhemmin 
sovellettavien menettelyjen 
helpottamiseksi. Näytteiden mahdolliset 
analyysit on tehtävä hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan 
yksinomaisella vastuulla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 205
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 206
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on pyynnöstä ja 
edellyttäen, että tiedot ovat saatavilla, 
toimitettava hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle 
vastaanottajan, lähettäjän, ilmoittajan tai 
tavaroiden haltijan nimet ja osoitteet sekä 
tiedot sellaisten tavaroiden 
tullimenettelystä, alkuperästä, lähteestä ja 
määräpaikasta, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta.

3. Tulliviranomaisten on pyynnöstä ja 
edellyttäen, että tiedot ovat saatavilla, 
toimitettava hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle 
vastaanottajan, lähettäjän, ilmoittajan tai 
tavaroiden haltijan nimet ja osoitteet sekä 
tiedot sellaisten tavaroiden 
tullimenettelystä, alkuperästä, lähteestä ja 
määräpaikasta, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta.

Niiden kauttakulkutavaroiden 
tapauksessa, joiden epäillään loukkaavan 
määränpäämaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia, tulliviranomaiset voivat 
ilmoittaa asiasta määränpäämaan 
tulliviranomaisille esimerkiksi 
käyttämällä Maailman tullijärjestön 
SAFE-järjestelmää.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että tulliviranomaiset voivat kommunikoida loukkauksia koskevia 
tietoja lainvalvontaviranomaisille, jotta tutkimuksia ja haltuunottoja tehostettaisiin, ja että 
määränpäämaiden tulliviranomaisille ilmoitetaan TRIPS-yleissopimuksen 69 artiklan 
mukaisesti. On myös tärkeää käyttää mahdollisimman paljon olemassa olevia 
maailmanlaajuisia verkostoja, joilla tulliviranomaiset voivat toteuttaa toimia laittomien 
tavaroiden torjunnassa.

Tarkistus 207
Phil Prendergast

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tulliviranomaisten on pyynnöstä ja 
edellyttäen, että tiedot ovat saatavilla, 
toimitettava hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle 
vastaanottajan, lähettäjän, ilmoittajan tai 

3. Tulliviranomaisten on pyynnöstä ja 
edellyttäen, että tiedot ovat saatavilla, 
toimitettava hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajalle sekä 
tarvittaessa lainvalvonnasta vastaaville 
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tavaroiden haltijan nimet ja osoitteet sekä 
tiedot sellaisten tavaroiden 
tullimenettelystä, alkuperästä, lähteestä ja 
määräpaikasta, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta.

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

Niiden kauttakulkutavaroiden 
tapauksessa, joiden epäillään loukkaavan 
määränpäämaan teollis- ja 
tekijänoikeuksia, tulliviranomaiset voivat 
ilmoittaa asiasta määränpäämaan 
tulliviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 208
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen esittelijän tarkistuksen 30 kanssa.

Tarkistus 209
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) rikosoikeudellisten menettelyjen 
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vireillepanoon;

Or. fr

Tarkistus 210
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

(Ks. mietintöluonnoksen tarkistus 42)

Perustelu

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

Tarkistus 211
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Tarkistus 212
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) tietojen käyttämiseksi 
sovintoratkaisuun ilman oikeudenkäyntiä.

Or. en

Tarkistus 213
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta ilmoituksen lähettämiseen liittyviä ongelmia vältettäisiin, määräaika olisi asetettava 
ilmoituksen vastaanottamisen perusteella.
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Tarkistus 214
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 215
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun muiden kuin 23 ja 24 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden 
epäillään loukkaavan teollis- tai 
tekijänoikeutta, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
vireille oikeudenkäynti sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 

Kun tavaroiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
vireille oikeudenkäynti sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
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kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

haltuunotosta on lähetetty.

Or. en

Tarkistus 216
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu määräaika 
oikeudenkäynnin vireillepanemiseksi on 
kolme työpäivää siitä, kun päätös
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on lähetetty.

Kun kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu määräaika 
oikeudenkäynnin vireillepanemiseksi on 
kolme työpäivää siitä, kun ilmoitus
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
tai haltuunotosta on vastaanotettu.

Or. en

Perustelu

Jotta ilmoituksen lähettämiseen liittyviä ongelmia vältettäisiin, määräaika olisi asetettava 
ilmoituksen vastaanottamisen perusteella.

Tarkistus 217
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu määräaika 
oikeudenkäynnin vireillepanemiseksi on 
kolme työpäivää siitä, kun päätös 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 

Kun kyse on herkästi pilaantuvista 
tavaroista, joiden epäillään loukkaavan 
teollis- tai tekijänoikeutta, ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettu määräaika 
oikeudenkäynnin vireillepanemiseksi on 
kolme työpäivää siitä, kun päätös 
tavaroiden luovutuksen keskeyttämisestä 
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tai haltuunotosta on lähetetty. tai haltuunotosta on vastaanotettu.

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 218
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 219
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tulliviranomaisille on ilmoitettu 
oikeudenkäynnin vireillepanosta sen 
määrittämiseksi, onko mallia, patenttia, 
hyödyllisyysmallia tai 
kasvinjalostajanoikeutta loukattu, ja jos 20 
artiklassa säädetty määräaika on päättynyt, 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija voi pyytää 
tulliviranomaisia luovuttamaan tavarat tai 
lopettamaan niiden haltuunoton.

Jos tulliviranomaisille on ilmoitettu 
oikeudenkäynnin vireillepanosta sen 
määrittämiseksi, onko mallia loukattu, ja 
jos 20 artiklassa säädetty määräaika on 
päättynyt, ilmoittaja tai tavaroiden haltija 
voi pyytää tulliviranomaisia luovuttamaan 
tavarat tai lopettamaan niiden haltuunoton.
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Or. en

Tarkistus 220
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tavaroita, jotka on luovutettu 
tuhottaviksi ei saa

Or. en

Tarkistus 221
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Poikkeuksena 1 kohdan säännöksiin, 
tulliviranomaiset voivat myöntää 
väärennöksiä torjuville julkisille tai 
yksityisille organisaatioille luvan käyttää 
edellä mainittuja toimia, jos niille on 
myönnetty lupa erikseen ja aiemmin. 
Ennen luovutettujen tavaroiden 
tuhoamista luvan saaneet organisaatiot 
voivat varastoida niitä luvassa 
määritellyin ehdoin tavaroiden 
analysoimiseksi ja väärennöksiä koskevan 
tietokannan perustamiseksi. Luvan 
saaneiden organisaatioiden työohjelma 
julkaistaan komission Internet-sivuilla.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 222
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Tavaroiden tuhoaminen ja 

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

Or. en

Tarkistus 223
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
on ilmoittanut tulliviranomaisille 
kirjallisesti suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 10 työpäivän kuluessa, tai jos 
kyse on herkästi pilaantuvista tavaroista, 
kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun 
päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty;

a) hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
on ilmoittanut tulliviranomaisille 
kirjallisesti suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 10 työpäivän kuluessa, tai jos 
kyse on herkästi pilaantuvista tavaroista, 
kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun 
ilmoitus tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
vastaanotettu;

Or. en

Perustelu

Jotta ilmoituksen lähettämiseen liittyviä ongelmia vältettäisiin, määräaika olisi asetettava 
ilmoituksen vastaanottamisen perusteella.

Tarkistus 224
Anna Hedh
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
on ilmoittanut tulliviranomaisille 
kirjallisesti suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 10 työpäivän kuluessa, tai jos 
kyse on herkästi pilaantuvista tavaroista, 
kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun 
päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
lähetetty;

a) hakemuksen hyväksymispäätöksen saaja 
on ilmoittanut tulliviranomaisille 
kirjallisesti suostuvansa tavaroiden 
tuhoamiseen 10 työpäivän kuluessa, tai jos 
kyse on herkästi pilaantuvista tavaroista, 
kolmen työpäivän kuluessa siitä, kun 
päätös tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta on 
vastaanotettu;

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 225
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille kirjallisesti 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 10 
työpäivän kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

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

Or. en
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Perustelu

Jotta ilmoituksen lähettämiseen liittyviä ongelmia vältettäisiin, määräaika olisi asetettava 
ilmoituksen vastaanottamisen perusteella.

Tarkistus 226
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille kirjallisesti 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 10 
työpäivän kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

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

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 227
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ilmoittaja tai tavaroiden haltija ei ole 
vahvistanut tulliviranomaisille, jotka ovat 
antaneet päätöksen tavaroiden luovutuksen 
keskeyttämisestä tai haltuunotosta, 
suostuvansa tavaroiden tuhoamiseen 1 

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

kohdan b alakohdassa säädettyjen 
määräaikojen kuluessa eikä ole ilmoittanut 
vastustavansa tavaroiden tuhoamista, 
tulliviranomaisten on katsottava, että 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
suostunut tavaroiden tuhoamiseen.

Or. fr

Tarkistus 228
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 229
Matteo Salvini

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tavaroiden tuhoamiseen ei ole 
suostuttu, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
oikeudenkäynti vireille sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 

Jos tavaroiden tuhoamiseen ei ole 
suostuttu, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
oikeudenkäynti vireille sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
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kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai
haltuunotosta on lähetetty.

kuluessa siitä, kun ilmoitus tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on vastaanotettu.

Or. en

Perustelu

Jotta ilmoituksen lähettämiseen liittyviä ongelmia vältettäisiin, määräaika olisi asetettava 
ilmoituksen vastaanottamisen perusteella.

Tarkistus 230
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tavaroiden tuhoamiseen ei ole 
suostuttu, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
oikeudenkäynti vireille sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

Jos tavaroiden tuhoamiseen ei ole 
suostuttu, hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan on pantava 
oikeudenkäynti vireille sen 
määrittämiseksi, onko teollis- tai 
tekijänoikeutta loukattu, 10 työpäivän 
kuluessa, tai jos kyse on herkästi 
pilaantuvista tavaroista, kolmen työpäivän 
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on vastaanotettu.

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 231
Konstantinos Poupakis
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Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tulliviranomaiset voivat lahjoittaa 
vaarattomia teollisuustuotteita, kuten 
vaatteita ja kenkiä kouluille, 
vanhainkodeille, lastenkodeille, 
kansalaisjärjestöille tai muille sosiaali- tai 
hyvinvointipalveluille. Kyseisissä 
tapauksissa ei peritä tulleja tai muita 
kansallisia veroja.

Or. el

Tarkistus 232
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroiden epäillään olevan
tuoteväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita;

a) tavarat ovat selvästi tuoteväärennöksiä 
tai laittomasti valmistettuja tavaroita;

Or. sv

Tarkistus 233
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavaroiden epäillään olevan 
tuoteväärennöksiä tai laittomasti 
valmistettuja tavaroita;

a) tavaroiden epäillään olevan 
tavaramerkkioikeutta loukkaavia
tuoteväärennöksiä tai tekijänoikeutta 
loukkaavia piraattitavaroita;
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Or. en

Tarkistus 234
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) haltija on ilmoituksen saatuaan 
vahvistanut, että kyseessä ovat 
tuoteväärennökset tai laittomasti 
valmistetut tavarat;

Or. fr

Tarkistus 235
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 236
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 237
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 238
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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



PE480.583v01-00 108/119 AM\890182FI.doc

FI

Or. sv

Perustelu

Määräaika toimenpiteiden toteuttamiselle olisi laskettava päätöksen vastaanottamisesta eikä 
sen lähettämisestä, jotta varmistetaan, että hakemusta käsittelevillä eurooppalaisilla 
päätöksentekijöillä on yhtä paljon aikaa keskeyttää tavaroiden luovutus tai ottaa ne haltuun 
riippumatta siitä kuinka nopeasti postipalvelut toimittavat tulliviranomaisten asiaa koskevan 
päätöksen.

Tarkistus 239
Marielle Gallo

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Asianomaiset tavarat voidaan tuhota, jos 
ilmoittaja tai tavaroiden haltija on 
vahvistanut tulliviranomaisille suostuvansa 
tavaroiden tuhoamiseen 10 työpäivän
kuluessa siitä, kun päätös tavaroiden 
luovutuksen keskeyttämisestä tai 
haltuunotosta on lähetetty.

Or. fr

Tarkistus 240
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa ja tulliviranomaisten
kustannuksella.

7. Tavaroiden tuhoamisen on tapahduttava 
tullivalvonnassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saajan
kustannuksella.

Or. fr
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Tarkistus 241
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. sv

Tarkistus 242
Evelyne Gebhardt

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 243
Cornelis de Jong

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Kun ajatellaan tämän ehdotuksen 
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myötä mahdollisesti kasvavaa 
tulliviranomaisten työtaakkaa, he 
keskittyvät etupäässä suurten lähetysten 
käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 244
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan on tulliviranomaisten pyynnöstä 
korvattava kaikki kustannukset, jotka 
tulliviranomaisille on aiheutunut 
tavaroiden pitämisestä tullivalvonnassa 16 
ja 17 artiklan mukaisesti ja tavaroiden 
tuhoamisesta 20 ja 23 artiklan mukaisesti.
Tulliviranomaisten on annettava 
hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajalle tiedot siitä, missä ja miten 
haltuunotettuja tavaroita varastoidaan ja 
mitä se maksaa, sekä annettava tälle 
mahdollisuus kyseistä varastointia 
koskevan lausunnon antamiseen.  

Or. sv

Perustelu

Tämä komission muotoilema ehdotus tarkoittaa sitä, että oikeuden haltijan on tehtävä 
kannattavuuslaskelmia hakemusta laatiessaan. Tämä saattaa olla ongelmallista pk-yrityksille, 
joilla on rajoitetut taloudelliset resurssit. Se saattaa taas johtaa siihen, että oikeuden haltija 
ei laadikaan hakemusta, jolloin oikeuksia loukkaavat tavarat pääsevät rajan yli.

Tarkistus 245
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Hakemuksen hyväksymispäätöksen 
saajan on tulliviranomaisten pyynnöstä 
korvattava kaikki kustannukset, jotka 
tulliviranomaisille on aiheutunut 
tavaroiden pitämisestä tullivalvonnassa 16 
ja 17 artiklan mukaisesti ja tavaroiden 
tuhoamisesta 20 ja 23 artiklan mukaisesti 
sekä tavaroiden pysäyttämisestä, jos 
välittäjät eivät ole tästä asiasta 
vastuullisia 27 artiklan 2 kohdan b 
alakohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kuljetusyritykset ovat tahtomattaan keskeisessä roolissa laittomien ja väärennettyjen 
tavaroiden tuonnissa EU:n alueelle. Niiltä ei voi edellyttää kyseisten tavaroiden 
havaitsemista. Ne voivat kuitenkin osaltaan suojella Euroopan unionia kyseisten tavaroiden 
tuonnilta, jos niille on ilmoitettu lähetyksen valmisteluvaiheessa, että kuljetettavien 
tavaroiden vastaanottaja on aiemmin syyllistynyt tavaramerkkioikeuksien rikkomiseen.

Tarkistus 246
Anna Hedh

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan säännöksillä ei rajoiteta 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
oikeutta hakea korvausta teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaajalta tai muilta 
henkilöiltä sen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti, jossa tavarat on havaittu.

2. Tämän artiklan säännöksillä ei rajoiteta 
hakemuksen hyväksymispäätöksen saajan 
oikeutta hakea korvausta teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkaajalta tai muilta 
henkilöiltä, kuten liikennöitsijöiden tai 
huolitsijoiden kaltaisilta välittäjiltä sen 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, 
jossa tavarat on havaittu.

Or. en
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Tarkistus 247
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 
kansalliseen lainsäädäntöönsä 
määräyksiä, joiden avulla hakemuksen 
hyväksymispäätöksen saaja voi hakea 
korvausta ilmoittajalta tai henkilöltä, 
jonka fyysisessä valvonnassa tavarat ovat, 
jos sekä oikeuksia loukannutta henkilöä 
että tavaroiden omistajaa tai henkilöä, 
jolla on vastaava määräämisoikeus niihin, 
ei voida tunnistaa, heitä ei voida asettaa 
syytteeseen tai he eivät pysty maksamaan 
korvausta, ja jos ilmoittaja tai henkilö, 
jonka fyysisessä valvonnassa tavarat ovat, 
eivät kykene ilmoittamaan lähettäjän ja 
vastaanottajan nimiä, osoitteita ja 
mahdollisia alv-numeroita.   

Or. en

(Ks. esittelijän esittämä tarkistus 13.)

Perustelu

Välittäjät, esimerkiksi liikennöitsijät ja/tai huolitsijat, ovat sopimussuhteessa loukkaajien 
kanssa ja ne ottavat vastaan maksuja teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden 
kuljettamisesta. Jos voidaan todeta, että välittäjät eivät ole noudattaneet asianmukaista 
huolellisuutta, niiden olisi vastattava tavaroiden tuhoamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
Tällainen velvoite kannustaisi välittäjiä osallistumaan aktiivisemmin teollis- ja 
tekijänoikeuksien loukkausten torjuntaan.

Tarkistus 248
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Hallinnolliset seuraamukset Seuraamukset

Or. it

Tarkistus 249
Gianluca Susta, Pier Antonio Panzeri

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän 
asetuksen säännösten rikkomisiin 
sovellettavia seuraamuksia koskevat 
säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon 
varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten 
on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. it

Tarkistus 250
Marielle Gallo, Andreas Schwab

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 251
Christian Engström

Ehdotus asetukseksi
28 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a artikla
Hakijoihin sovellettavat seuraamukset

Sellaiset hakijat, jotka jättävät toistuvasti 
teollisuus- ja tekijänoikeuksien oletettuja 
loukkauksia koskevia hakemuksia, joista 
suurin osa osoittautuu vääriksi kahden 
vuoden aikana, menettävät oikeutensa 
hakemusten jättämiseen tietyksi ajaksi. 
Jäsenvaltioiden on säädettävä kyseisiin 
hakijoihin sovellettavista seuraamuksista. 
Seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 252
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kaikki 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 
tallennetaan komission keskustietokantaan.
Tietokannan oikeusperustan 
määrittelemiseksi komissio antaa erillisen 
ehdotuksen tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä yhden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta. Komissio kuulee 
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ehdotusta laatiessaan Euroopan 
tietosuojavaltuutettua. Tietokannan on 
oltava toiminnassa viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2015.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus noudattaa Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnossa (2011/C 363/01) 
esitettyjä suosituksia. Myös teollis- ja tekijänoikeuksien valvonnan suhteen olisi oltava 
juridinen velvoite hankkia yhteentoimivat "eCustoms"-menetelmät ja panna ne täytäntöön.

Tarkistus 253
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 254
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 255
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komission ja jäsenvaltioiden oikeutta 
henkilötietojen säilyttämiseen rajoitetaan 
hakemuksen myöntämistä koskevan 
päätöksen voimassaoloaikaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 256
Emma McClarkin

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Kertomukset 

Komissio antaa …* mennessä Euroopan 
parlamentille kertomuksen 
jäsenvaltioiden täytäntöönpanon 
valvonnasta ja erityisesti 
keskustietokannan täydellisestä 
toimintakyvystä kaikkialla unionin 



AM\890182FI.doc 117/119 PE480.583v01-00

FI

alueella.
____________
Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 36 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 257
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Mietintö

Viimeistään kolme vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen sen täytäntöönpanosta. 
Kertomuksessa käsitellään etenkin 
jäsenvaltioiden valmisteluja tämän 
asetuksen täytäntöön panemiseksi.

Or. pl

Perustelu

Tässä asetuksessa käsitellään menettelyihin liittyviä asioita, ja jos sen tavoitteisiin halutaan 
päästä, jäsenvaltioiden on pantava asetus kunnolla täytäntöön. Erityisen tärkeää on tarkastaa 
asetuksessa mainittujen tietokonejärjestelmien toiminta.

Tarkistus 258
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
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mukaisesti hyväksytyt toimia koskevat 
hakemukset ovat voimassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksessä vahvistetun 
määräajan, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet ja jota ei pidennetä.

mukaisesti hyväksytyt toimia koskevat 
hakemukset ovat voimassa hakemuksen 
hyväksymispäätöksessä vahvistetun 
määräajan, jonka kuluessa 
tulliviranomaisten on määrä toteuttaa 
toimet ja jota voidaan pidentää tämän 
asetuksen 11 artiklan mukaisesti.
Tulliviranomaisten toimien toteuttamisen 
määräajan pidentämistä koskevaa 
hakemusta ensimmäistä kertaa jätettäessä 
siihen on liitettävä 6 artiklan 3 kohdan 
mukaiset tiedot.   

Or. pl

Perustelu

Hyväksymispäätöksen saajalla olisi oltava mahdollisuus määräajan pidentämiseen neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1383/2003 mukaisesti siten, että tulliviranomaiset voivat kyseisenä aikana 
totetuttaa toimia tämän asetuksen perusteella. Tämä olisi pienempi rasite sekä 
tulliviranomaisille että hyväksymispäätöksen saajalle. 

Tarkistus 259
Jürgen Creutzmann

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Perustelu

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


