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NÕUKOGU PÕHJENDUSED
Teema: Nõukogu poolt 16. mail 2013 vastu võetud nõukogu esimese lugemise seisukoht 

eesmärgiga võtta vastu EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 
intellektuaalomandi õigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1383/2003
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon esitas eespool nimetatud ettepaneku nõukogule 26. mail 2011.

Euroopa andmekaitseinspektor edastas oma arvamuse 12. oktoobril 2011.

Euroopa Parlament esitas 3. juulil 2012 oma esimese lugemise seisukoha, millega tehti 

ettepaneku kohta muudatusettepanekuid.

Nõukogu võttis seadusandliku tavamenetluse kohaselt (ELi toimimise lepingu artikkel 294) 

16. mail 2013 parlamendi esimest lugemist arvesse võttes vastu oma esimese lugemise 

seisukoha määruse eelnõu kohta.

II. EESMÄRK

Määruse eelnõu eesmärk on tõhustada ja muuta selgemaks intellektuaalomandi õiguste 

jõustamist käsitlevaid sätteid. Seda saavutatakse määruse (EÜ) nr 1383/2003 reguleerimisala 

laiendamisega selliselt, et hõlmatud oleksid ka kaubanimed, pooljuhttoodete topoloogia ja 

kasulikud mudelid ning suur hulk rikkumisi.

Määrusega kehtestatakse kaupade hävitamiseks lihtsustatud menetlused, mis võimaldavad 

tollil loovutada kaup hävitamiseks ilma eelnevate kohtumenetlusteta. Väikeste kaubapartiide 

puhul võimaldab erimenetlus taotlusega hõlmatud võltsimis- või piraatkauba kahtlusega 

kauba hävitada ilma õiguste omaja sekkumiseta.

Ettepanekus nähakse ette ka mitmed meetmed, millega tagatakse seaduslike kauplejate huvide 

kaitsmine tolli jõustamismenetluste võimalike kuritarvituste eest, eelkõige seoses tolli poolt 

õiguste omajatele teabe esitamisega ja kaitseõigusega.
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III. ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1. Üldine taust

Nõukogu nõustub oma esimese lugemise seisukohas ettepaneku üldise eesmärgiga, mis 

puutub vajadusse tugevdada intellektuaalomandi õiguste jõustamist tolli poolt. Nõukogu 

jääb siiski seisukohale, et määruse reguleerimisala ei tohiks laiendada selliselt, et see 

hõlmaks ebaseaduslikku paralleelkaubandust ja nn ületootmist, ning et õigus selgitusi 

anda tuleks tagada siseriikliku õiguse kohaselt. Lisaks teeb nõukogu ettepanekusse 

mitmeid tehnilisi muudatusi.

2. Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Euroopa Parlament võttis ettepaneku muutmiseks vastu 108 

muudatusettepanekut1.Nimetatud muudatusettepanekud käsitlevad peamiselt järgmisi 

küsimusi:

- määruse kohaldatavus transiitkauba suhtes;

- paralleelse impordi jälgitavus;

- taotluste esitamine elektrooniliste andmetöötlussüsteemide kaudu, mis on 

kasutamisvalmis hiljemalt 1. jaanuaril 2014;

- peatamismenetlusele suunatud võltsimiskahtlusega kauba puhul piisavate tõendite 

esitamine deklarandi või kauba valdaja poolt tõendamaks, et asjaomase kauba 

lõppsihtkoht on väljaspool liidu territooriumi;

- õigus anda selgitusi;

                                               
1 Parlamendi poolt 3. juulil 2012 toimunud täiskogul vastu võetud muudatusettepanekute täielik 

tekst on kättesaadav järgmisel aadressil:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272.
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- koostöö kolmandate riikide tolliasutustega ning teabe ja andmete vahetamine 

tolliasutuste vahel;

- kauba hävitamise lihtsustatud menetluse laiendamine kõigile intellektuaalomandi 

õiguste rikkumistele;

- väikse kaubapartii kauba hävitamise erimenetlus, kusjuures väike kaubapartii on 

määratletud üksiksaadetises sisalduvate toodete arvu (vähem kui kolm) ja 

kogukaalu (alla 2 kilogrammi) alusel;

- komisjoni poolt kõnealuse määruse rakendamise kohta aruande esitamine pärast 

kolme aasta möödumist määruse jõustumisest.

3. Nõukogu lisatud uued elemendid

Esimese lugemise seisukoha peamised punktid, mis erinevad komisjoni ettepanekust, on 

järgmised:

- ebaseadusliku paralleelkaubanduse ja nn ületootmise väljajätmine määruse 

reguleerimisalast;

- tollikontrollid ja identifitseerimismeetmed, mida tolliasutused võivad rakendada,

et hoida ära liidu territooriumil kohaldatavate intellektuaalomandi õigusi 

käsitlevate õigusaktide rikkumisega seotud tegevust ning teha kolmandate 

riikidega intellektuaalomandi õiguste jõustamisel koostööd;

- ühtse menetluse kohaldamine kõigi määruse reguleerimisalas olevate 

intellektuaalomandi õiguste rikkumiste suhtes, ilma et see piiraks erimenetluse 

kohaldamist väikeste kaubapartiide suhtes;

- väikeste kaubapartiide menetlus, mida kohaldatakse üksnes taotleja palvel ja mille 

kulud võidakse taotlejalt sisse nõuda;
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- määruses esinev väikse kaubapartii määratlus, millega seoses on komisjonil õigus 

võtta ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, et 

muuta teatud tingimustel määruse mitteolemuslikke osi;

- TRIPSi lepingu artikliga 69 kooskõlas olev õiguslik alus, mis on vajalik ELi ja 

kolmandate riikide tolliasutuste vahel teabe kiiresti vahetamiseks, pidades silmas 

intellektuaalomandi õigusi rikkuvate kaupadega rahvusvahelise kauplemise 

lõpetamist. Komisjonile antakse rakendamisvolitused määrata kindlaks 

kolmandate riikidega toimuva andmevahetuse praktilise korra elemendid;

- õigus anda selgitusi;

- olukorrad, kus õiguste omaja võib kasutada talle tolli poolt pärast kauba 

kinnipidamist teatavaks tehtud teavet;

- alusakti sätted, mis käsitlevad andmete kogumist, töötlemist, säilitamisaega ning 

õiguste ja kohustuste kasutamist vastavalt kehtivatele andmekaitse õigusaktidele.

IV. KOKKUVÕTE

Nõukogus ühehäälselt vastu võetud esimese lugemise seisukoht, mida toetab ka komisjon, on 

koostatud selliselt, et see vastab kavandatud määruse eesmärkidele tugevdada ja muuta 

selgemaks õigusraamistikku, millega reguleeritakse tolliasutuste tegevust intellektuaalomandi 

õiguste jõustamisel.
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