
6353/1/13 REV 1 ADD 1 ht/MVU/pt 1
DQPG FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 16. toukokuuta 2013 (17.05)
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2011/0137 (COD)

6353/1/13
REV 1 ADD 1

UD 39
PI 19
COMER 22
CODEC 317
PARLNAT 111

NEUVOSTON PERUSTELUT
Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta EUROOPAN 

PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN antamiseksi teollis- ja 
tekijänoikeuksien tullivalvonnasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 
kumoamisesta, hyväksytty neuvostossa 16. toukokuuta 2013



6353/1/13 REV 1 ADD 1 ht/MVU/pt 2
DQPG FI

I JOHDANTO

Komissio toimitti edellä mainitun ehdotuksen neuvostolle 26. toukokuuta 2011.

Euroopan tietosuojavaltuutettu antoi lausuntonsa 12. lokakuuta 2011.

Euroopan parlamentti antoi ensimmäisen käsittelyn kantansa 3. heinäkuuta 2012 muuttaen 

ehdotusta.

Neuvosto vahvisti asetusehdotusta koskevan ensimmäisen käsittelyn kantansa 16. toukokuuta 

2013 tavallista lainsäätämisjärjestystä (SEUT 294 artikla) noudattaen ottaen huomioon 

parlamentin ensimmäisen käsittelyn.

II. TAVOITE

Asetusehdotuksen tarkoituksena on lujittaa ja selkeyttää teollis- ja tekijänoikeuksien 

valvontaa koskevia säännöksiä. Tämä tapahtuu laajentamalla asetuksen (EY) N:o 1383/2003 

soveltamisalaa sisällyttämällä siihen kauppanimet, puolijohdetuotteiden topografiat ja 

hyödyllisyysmallit sekä joitain rikkomuksia.

Asetusehdotuksella otetaan käyttöön yksinkertaistetut menettelyt tavaroiden hävittämiseksi, 

jotta tulliviranomaiset voisivat luovuttaa tavarat hävitettäviksi tarvitsematta turvautua 

oikeudenkäyntiin. Pieniin tuoteväärennöksiin ja laittomasti valmistettujen tavaroiden 

lähetyksiin, joista on esitetty hakemus, sovellettavan erityismenettelyn ansiosta tavarat 

voidaan hävittää ilman oikeudenhaltijan osallistumista asiaan.

Lisäksi ehdotuksessa on useita toimenpiteitä, joilla varmistetaan laillisten kaupan toimijoiden 

etujen suoja teollis- ja tekijänoikeuksien valvontaa koskevien tullimenettelyjen väärinkäyttöä 

vastaan, erityisesti niiden tietojen osalta, jotka tulliviranomaisten on toimitettava 

oikeudenhaltijoille, sekä puolustusoikeuden osalta. 
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III ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY 

1. Yleistä

Neuvosto on ensimmäisen käsittelyn kannassaan yhtä mieltä ehdotuksen 

yleistavoitteesta eli tarpeesta vahvistaa tulliviranomaisten harjoittamaa teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvontaa. Neuvosto on kuitenkin sitä mieltä, että asetuksen 

soveltamisalaa ei tulisi laajentaa käsittämään rinnakkaiskauppaa tai luvattomia 

tuotantomääriä ja että oikeus tulla kuulluksi olisi myönnettävä kansallisen 

lainsäädännön mukaisesti. Ehdotukseen tulee lisäksi erinäisiä teknisiä muutoksia.

2. Euroopan parlamentin tarkistukset

Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotukseen 108 tarkistusta1. Nämä tarkistukset 

koskevat pääasiassa seuraavia seikkoja:

– asetuksen sovellettavuus kauttakulkutavaroihin,

– rinnakkaistuonnin jäljitettävyys,

– hakemusten esittäminen sähköisten tietojenkäsittelyjärjestelmien avulla, jolloin 

kyseisten järjestelmien tulee olla käytettävissä viimeistään 1. tammikuuta 2014,

– tavaroiden ilmoittajan tai haltijan on esitettävä asianmukainen näyttö siitä, että 

tavaroiden, joiden epäillään olevan tuoteväärennöksiä ja jotka on asetettu 

suspensiomenettelyyn, lopullinen määränpää on unionin alueen ulkopuolella,

– oikeus tulla kuulluksi,

                                               
1 Parlamentin täysistunnossaan 3. heinäkuuta 2012 hyväksymät tarkistukset ovat saatavilla 

seuraavasta osoitteesta: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-
2012-272
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– yhteistyö kolmansien maiden tulliviranomaisten kanssa ja tietojenvaihto 

tulliviranomaisten välillä,

– tavaroiden hävittämistä koskevan yksinkertaistetun menettelyn laajentaminen 

kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin rikkomuksiin,

– erityinen menettely sellaisten pieniin lähetyksiin sisältyvien tavaroiden 

hävittämiseksi, jotka on määritelty yhdessä pakkauksessa olevien tavaroiden 

määrän (alle kolme) ja niiden kokonaispainon (alle 2 kg) perusteella,

– komission kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua 

sen voimaantulosta.

3. Neuvoston lisäämät uudet asiat

Tärkeimmät komission ehdotuksesta eriävät ensimmäisen käsittelyn kannan kohdat ovat 

seuraavat:

– rinnakkaiskaupan ja luvattomien tuotantomäärien jättäminen asetuksen 

soveltamisalueen ulkopuolelle,

– tullitarkastukset ja tunnistamistoimenpiteet, joita tulliviranomaiset voivat toteuttaa 

unionin alueella sovellettuja teollis- ja tekijänoikeuslakeja rikkovien toimien 

estämiseksi sekä tehdäkseen yhteistyötä kolmansien maiden kanssa teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvomiseksi,

– kaikkiin teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomuksiin sovellettava yhteinen 

menettely, joka kuuluu asetuksen piiriin, tämän rajoittamatta kuitenkaan pieniä 

lähetyksiä koskevaa erityismenettelyä,

– pieniä lähetyksiä koskeva menettely, jota sovelletaan ainoastaan hakijan 

pyynnöstä, ja aiheutuvat kustannukset, jotka hakija voidaan pyytää maksamaan,
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– pienten lähetysten määritelmä asetuksessa siltä osin kuin komissio valtuutetaan 

antamaan delegoituja säädöksiä SEUT 290 artiklan mukaisesti muuttaakseen 

tietyissä olosuhteissa muita kuin sen keskeisiä osia,

– tarvittava oikeusperusta TRIPS-sopimuksen 69 artiklan mukaisesti teollis- ja 

tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden kansainvälisen kaupan lopettamiseksi, 

jotta tulliviranomaisten välinen tietojenvaihto sujuisi nopeasti EU:ssa ja 

kolmansissa maissa. Komissiolle on siirretty täytäntöönpanovalta määritellä 

tietojenvaihtoa kolmansien maiden kanssa koskevien käytännön järjestelyjen 

yksityiskohdat, 

– oikeus tulla kuulluksi,

– tilanteet, joissa oikeudenhaltija saa käyttää tietoja, jotka tulli on antanut 

tavaroiden haltuunoton johdosta,

– perussäädöksen säännökset, jotka koskevat tietojen keruuta, käsittelyä, 

säilytysaikoja, oikeuksien käyttämistä ja vastuualueita nykyisen tietosuojaa 

koskevan lainsäädännön mukaisesti.

IV LOPUKSI

Ensimmäisen käsittelyn kannan, jonka neuvosto vahvisti yksimielisesti ja jota komissio 

kannatti, tarkoituksena on saavuttaa asetusehdotuksen tavoitteet, jotka ovat tulliviranomaisten 

toimintaa koskevan oikeudellisen kehyksen vahvistaminen ja selkeyttäminen teollis- ja 

tekijänoikeuksien valvomiseksi.
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