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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste õigusaktide rakendamise kohta
(KOM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2011)0285),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0139/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni ja õiguskomisjoni arvamusi (A7-0000/2011),

1. võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Tolliasutused peaksid 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
olema võimelised kontrollima ELi 
tolliterritooriumil tollijärelevalve alla 
kuuluvat või kuuluma pidanud kaupa.
Intellektuaalomandiõiguste jõustamine 
piiril, olenemata sellest, kus kaup nõukogu 
määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik)
mõistes tollijärelevalve all on või oleks 
pidanud olema, võimaldab ressursse hästi 
ära kasutada. Kui toll peab kauba piiril 

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

kinni, on vaja üht õiguslikku menetlust, 
samas kui sellise turult leitud kauba korral, 
mis on laiali jaotatud ja jaemüüjatele 
tarnitud, oleks sama jõustamise taseme 
saavutamiseks vaja mitut eri menetlust. 
Erand tuleks teha eesmärgipärase 
kasutamise korra alusel vabasse ringlusse 
lubatud kaubale, kuna selline kaup jääb 
tollijärelevalve alla isegi siis, kui see on 
lubatud vabasse ringlusse.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 15 artikli 1 lõike 4 kohta)

Selgitus

Käesoleva määrusega püütakse kavandada intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste 
õigusaktide rakendamisele vaid menetluslik raamistik. Sealt ei saa välja lugeda sisulisi 
sätteid, mis mõjutaksid intellektuaalomandiõiguste rikkumise määratlemist. Reisipagasi 
väljajätmine ei ole selle lähenemisviisiga kooskõlas, sest vastavalt ELi intellektuaalomandi 
alase materiaalõiguse normidele saab intellektuaalomandiõigusi rakendada vaid siis, kui 
kaup on kaubanduslikku laadi või seda kasutatakse kaubandustegevuses. Seepärast tuleks 
kõnealune säte välja jätta.

Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, nt paralleelkaubandusest 
tulenevad rikkumised, samuti muudele 
tolli poolt juba jõustatud, kuid määrusega 
(EÜ) nr 1383/2003 hõlmamata õiguste
rikkumistele. Samal põhjusel on 

(5) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 ei hõlma 
teatavaid intellektuaalomandiõigusi ja 
sellest on välja jäetud teatavad rikkumised.
Selleks et intellektuaalomandiõiguste 
jõustamist tugevdada, peaks tollikontrolli 
seega laiendama rikkumiste muudele 
liikidele, nt sellise kauba paralleelsele 
impordile, mis on toodetud 
intellektuaalomandiõiguste omaja 
nõusolekul, kuid turustatud Euroopa 
Majanduspiirkonnas ilma tema 
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asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega,
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 
intellektuaalomandi mis tahes ainuõigused, 
mis on kehtestatud ELi õigusaktidega.

nõusolekuta, samuti kaupadele, mis on 
toodetud intellektuaalomandiõiguste 
omaja nõusolekuta. Samal põhjusel on 
asjakohane hõlmata käesoleva määruse 
reguleerimisalaga lisaks määrusega (EÜ) 
nr 1383/2003 juba hõlmatud õigustele ka 
kaubanimed, kui need on asjaomase riigi 
siseriiklike õigusaktide raames kaitstud 
intellektuaalomandi ainuõigustega, 
pooljuhttoodete topoloogia, kasulikud 
mudelid ja tehnilistest meetmetest 
kõrvalehoidmise seadmed, samuti 
intellektuaalomandi mis tahes ainuõigused, 
mis on kehtestatud ELi õigusaktidega.

Or. en

Selgitus

Kavandatud määruse kohaldamisala on laiendatud rikkumiste muude liikide seas 
paralleelsele impordile ja kaupadele, mis on toodetud intellektuaalomandiõiguse omaja 
nõusolekuta. Õigusliku selguse huvides ja korrektse rakendamise tagamiseks on asjakohane 
kasutada nende rikkumiste kirjeldamiseks määruse (EÜ) 1383/2003 artikli 3 sõnastust.

Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Liikmesriigid peaksid eraldama 
piisavalt ressursse, et võimaldada 
tolliasutustel täita oma ulatuslikumaid 
kohustusi ja tagada tolliametnike 
asjakohane väljaõpe. Komisjon ja 
liikmesriigid peaksid vastu võtma 
suunised, et tagada käesoleva määrusega 
hõlmatud rikkumiste eri liikide korral 
tollikontrolli korrektne ja ühetaoline 
rakendamine.

Or. en

Selgitus

Et leevendada probleeme, mis on seotud tolliasutuste võimekusega täita tõhusalt oma 
kohustusi, mis tulenevad käesoleva määruse kohaldamisalaga hõlmatud uut liiki rikkumistest, 
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on kasulik rõhutada piisavate ressursside eraldamist, et tagada asjakohane väljaõpe ja 
töötada välja suunised, mis oleksid tolliasutustele abiks vajaliku kontrolli läbiviimisel.

Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Käesolevas määruses on 
menetluseeskirjad tolliasutuste jaoks.
Seega ei kehtestata käesoleva määrusega 
mingeid uusi kriteeriume kohaldatava 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kindlakstegemiseks.

(6) Käesolevas määruses on 
menetluseeskirjad tolliasutuste jaoks.
Seega ei kavandata käesoleva määrusega 
mingeid kriteeriume kohaldatava 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise 
kindlakstegemiseks.

Or. en

(Nt vt muudatusettepanekut 15 artikli 1 lõike 4 kohta)

Selgitus

Kooskõlas eesmärgiga säilitada selge piiritlus menetlusliku ja intellektuaalomandialase 
materiaalõiguse vahel, ei tohiks määrusega kavandada mingeid kriteeriume 
intellektuaalomandiõiguse rikkumise määratlemiseks. Välja tuleks jätta kõik olemasolevad 
sätted, mida saab sel viisil tõlgendada.

Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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kindlaks tegema, kas tegemist on 
intellektuaalomandiõiguse rikkumisega, 
ja võtma vastu asjaomaste 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi 
käsitlevad asjakohased otsused.

Or. en

(Vt muudatusettepanekuid 34–38 artikli 20 kohta)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 võimaldas 
liikmesriikidel näha ette menetluskord, 
mille kohaselt lubatakse hävitada teatavat 
kaupa ilma igasuguse kohustuseta algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks. Nagu 
tunnistati Euroopa Parlamendi 18. 
detsembri 2008. aasta resolutsioonis 
võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele 
kaubandusele, on see menetluskord 
osutunud väga edukaks liikmesriikides, kus 
seda on olnud võimalik kasutada. Seepärast 
tuleks kõnealune menetluskord teha 
kohustuslikuks nende silmnähtavate 
rikkumiste suhtes, mida tolliasutustel on 
kerge tuvastada üksnes visuaalse 
kontrollimise teel, ja seda tuleks kohaldada 
õiguste omaja taotlusel, kui deklarant või 
kauba valdaja ei ole hävitamise vastu.

(12) Määrus (EÜ) nr 1383/2003 võimaldas 
liikmesriikidel näha ette menetluskord, 
mille kohaselt lubatakse hävitada teatavat 
kaupa ilma igasuguse kohustuseta algatada 
menetlus intellektuaalomandiõiguse 
rikkumise kindlakstegemiseks. Nagu 
tunnistati Euroopa Parlamendi 18. 
detsembri 2008. aasta resolutsioonis 
võltsimise mõju kohta rahvusvahelisele 
kaubandusele, on see menetluskord 
osutunud väga edukaks liikmesriikides, kus 
seda on olnud võimalik kasutada. Seepärast 
tuleks kõnealune menetluskord teha 
kohustuslikuks kõikide rikkumiste suhtes 
ja seda tuleks kohaldada õiguste omaja 
taotlusel, kui õiguste omaja on kinnitanud 
intellektuaalomandiõiguse rikkumist ja 
nõustunud hävitamisega ja kui deklarant 
või kauba valdaja ei ole hävitamise vastu.

Or. en

(Vt muudatusettepanekuid 34–38 artikli 20 kohta)



PE470.069v01-00 10/46 PR\875827ET.doc

ET

Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Veendumaks oma vastutuses hävitamise eest, peaks õiguste omaja lisaks 
hävitamisega nõustumisele ka kinnitama, et intellektuaalomandiõigusi on rikutud, ja näitama, 
millise intellektuaalomandiõigusega on tegemist.

Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Selleks et halduskoormust ja kulusid 
nii palju kui võimalik vähendada, tuleks 
väikeste partiide suhtes kehtestada 
erimenetlus, mis võimaldaks kauba 
hävitada ilma õiguste omaja nõusolekuta, 
kui ta on oma taotluses palunud 
erimenetluse kasutamist.

Or. en

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele. Tollipoolne kaupade hävitamine, omamata õiguste 
omaja või kohtu kinnitust intellektuaalomandiõiguste rikkumise kohta, läheks vastuollu 
omandipõhiõigusega. Seetõttu peaksid osalema õiguste omajad.

Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekuid 34–38 artikli 20, muudatusettepanekut 24 artikli 16 lõike 3 ja 
muudatusettepanekut 27 artikli 17 lõike 3 kohta)
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Selgitus

Peaks olema üks ühtlustatud menetlus kõikide intellektuaalomandiõiguste rikkumiste jaoks.
Õigus esitada oma seisukohti tekitaks tolliasutustele ebaproportsionaalset halduskoormust, 
mille tulemusena võib võimalike erikonfiskeerimiste hulk väheneda. Majandustegevuses 
osalejad, kes impordivad kaupu Euroopa Liitu, teavad hästi, et nende kaubapartiid võivad 
kuuluda tollikontrolli alla. Sellega ei rikuta importijate õigusi, sest tolliasutus kasutab üksnes 
oma sätestatud õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(16) Võttes arvesse tolliasutuste poolt 
kõnealuses valdkonnas vastuvõetud 
meetmete ajutist ja ennetavat iseloomu 
ning meetmetest mõjutatud osaliste 
vastandlikke huve, tuleks menetluste 
teatavaid aspekte kohandada, et tagada 
määruse sujuv kohaldamine, austades 
asjaomaste isikute õigusi. Seega peaksid 
tolliasutused seoses käesolevas määruses 
kavandatud mitmesuguste teatamistega 
teavitama tollikäitlust või kauba olukorda 
käsitlevate dokumentide alusel kõige 
sobivamat isikut. Asjaomastele isikutele 
saadetud teadete kõigi tähtaegade 
kooskõlastamiseks tuleks hakata 
käesolevas määruses sätestatud nõutavate 
teatamiste tähtaegu arvestama sellest 
hetkest, kui tolliasutused need välja saatsid.
Juhul, kui tegemist on väikeste partiide 
suhtes kohaldatava erimenetlusega, millega 
tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud, 
tuleks lisada säte, mille kohaselt kauba 
valdaja võib väljendada oma seisukohti, 
enne kui tolliamet teeb tema jaoks 
kahjuliku otsuse.
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puhul, kes harilikult on tolliformaalsuste 
teostamisega seotud, tuleks kõnealust 
ajavahemikku oluliselt pikendada.

Or. en

(Vt selgitust muudatusettepanekule 9 põhjenduse 15, muudatusettepanekule 24 artikli 16 lõike 
3, muudatusettepanekule 27 artikli 17 lõike 3 ja muudatusettepanekule 45 artikli 24 lõike 4 

kohta)

Selgitus

Üldine õigus esitada oma seisukohti tekitaks tolliasutustele ebaproportsionaalset 
halduskoormust, mille tulemusena võib võimalike erikonfiskeerimiste hulk väheneda. Siiski 
tuleks anda õigus esitada oma seisukohti juhul, kui tegemist on väikeste partiidega, kus 
tarbijate seotus on tõenäone.

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Kui kolmandatest riikidest saabuv 
kaup on liidu tolliterritooriumil suunatud 
peatamismenetlusele ja kahtlustatakse, et 
see on liidus intellektuaalomandiõigusega 
kaitstud toote imitatsioon või koopia, võib 
tolliasutus peatada selle kauba 
vabastamise või pidada kaupa kinni, kui 
tal on tõendeid, et üks või mitu kauba 
tootmise, transpordi või turustamisega 
seotud ettevõtjat, kes ei ole küll veel 
suunanud seda kaupa liidu tarbijatele, 
hakkab seda kohe tegema või varjab oma 
kaubandusalaseid kavatsusi. Sellisteks 
tõenditeks võivad olla muu hulgas 
asjaolu, et kauba sihtkohta ei ole 
deklareeritud, ehkki peatamisprotseduuri 
puhul on selle deklareerimine 
kohustuslik; kui puuduvad täpsed või 
usaldusväärsed andmed kauba tootja või -
saatja isiku või tema aadressi kohta; 
puudub koostöö tolliga; või kui 
avastatakse kõnealust kaupa puudutavad 
sellised dokumendid või kirjavahetus, mis 
viitavad võimalusele, et kaup suunatakse 
ümber liidu turu tarbijatele. Selline 
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kahtlus peab igal juhul tulenema juhtumi 
asjaoludest.

Or. en

Selgitus

Liidetud kohtuasjades C-446/09 ja C-495/09 määratles Euroopa Kohus tingimused, mille 
kohaselt võivad liikmesriikide tolliasutused kinni pidada mitteliikmesriikidest saabuva kauba, 
mis on suunatud ELis peatamismenetlusele (välistransiidil või tollilaos), ja kahtlustatakse, et 
see on piraat- või võltsitud kaup. Õiguskindluse nimel tuleks need täpsustused lisada 
käesoleva määruse põhjendusse.

Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(17) 14. novembril 2001 Dohas toimunud 
WTO neljandal ministrite konverentsil 
vastuvõetud TRIPS-lepingut ja rahvatervist 
käsitleva Doha deklaratsiooni kohaselt 
saab ning tuleks TRIPS-lepingut
tõlgendada ja rakendada viisil, mis toetab 
WTO liikmesriikide õigust kaitsta rahva 
tervist, ning eelkõige soodustada kõigi 
juurdepääsu ravimitele. Seepärast on eriti 
tähtis, et tolliasutused ei peaks kinni ega 
peataks selliste ravimite vabastamist, mille 
puhul Euroopa Liidu territooriumi läbimine 
ladustamisega või ladustamiseta, 
ümberjaotamisega või veoliigi või -vahendi 
vahetamisega on ainult osa tervest 
teekonnast, mis algab ja lõpeb väljaspool 
ELi territooriumi, kui pole piisavalt 
tõendeid selle kohta, et neid on kavatsetud 
müüa liidus. Et välja selgitada, kas on 
tõenäoline, et ravimid suunatakse kõrvale 
ELi turule, peaksid tolliasutused muu 
hulgas kaaluma, kas kaubasaajal või 
kauba valdajal on liikmesriigis müügiluba 
või hüvitamisõigus.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 11 (põhjendus 16 (uus)))
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Selgitus

Samal ajal kui samu tingimusi, mille kohaselt tolliasutused võivad transiitkaupu kinni pidada, 
tuleks kohaldada kõikidele toodetele (nagu näeb ette muudatusettepanek 11(põhjendus 16 
(uus))), on käesoleva põhjenduse eesmärk anda tolliasutustele täiendav suunis riskihinnangu 
andmiseks, et võimaldada seaduslikku kauplemist geneeriliste ravimitega, millel on eriline 
tähtsus rahvatervise kaitsmisel ja ravimitele paremal ligipääsemisel arenguriikides.

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(20) Kui tolliasutused võtavad meetmeid 
eelneva taotluse alusel, on asjakohane ette 
näha, et tolliasutustelt meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja peaks 
hüvitama kõik kulud, mis tolliasutused on 
kandnud seoses tema 
intellektuaalomandiõiguste jõustamiseks 
võetud meetmetega. See ei tohiks takistada 
otsuse saajal nõuda hüvitist rikkujalt või 
muudelt isikutelt, näiteks kaubasaajalt või 
vahendajalt, keda võib asjaomase 
liikmesriigi õigusaktide alusel vastutavaks 
pidada. Kui rikkujat pole võimalik välja 
selgitada, ta ei ole tuvastatav või pole 
võimeline kompensatsiooni tasuma, peaks 
otsuse saaja olema suuteline taotlema 
kompensatsiooni kaubasaajalt. Kui 
rikkujat ega kaubasaajat ei õnnestu välja 
selgitada, ta ei ole tuvastatav või pole 
võimeline kompensatsiooni tasuma ja 
vahendaja pole kaubapartii käsitlemisel 
olnud nõuetekohaselt hoolas, peaks otsuse 
saaja olema suuteline taotlema 
kompensatsiooni vahendajalt, näiteks 
vedajalt või ekspediitorilt. Kulusid ja 
kahju, mis on tekkinud muudele isikutele 
kui tolliametitele sellise tollimeetme 
tagajärjel, kus kaup peetakse kinni 
kolmanda isiku kaebuse alusel seoses 
intellektuaalomandiõigusega, tuleks 
reguleerida iga konkreetse juhtumi puhul 
eriõigusaktiga.
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Or. en

(Vt muudatusettepanekut 53 (artikkel 27, lõige 2 a (uus)) ja muudatusettepanekut 54 (artikkel 
27 lõige 2 b (uus)))

Selgitus

Nii kaubasaaja kui ka vahendaja on kaubandustehingule lähemal kui õiguste omaja. Kui 
rikkujat pole võimalik välja selgitada, ta ei ole tuvastatav (nt kuna asub kolmandas riigis) või 
on maksevõimetu, peaks järelikult õiguste omajal, kes on eelfinantseerinud ladustamis- ja 
hävitamiskulud, olema võimalus taotleda kompensatsiooni nimetatud osapooltelt, võttes 
arvesse, et kaubasaaja on tehingusse otsesemalt kaasatud kui vahendaja.

Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20 a) Käeoleva määrusega antakse 
tolliasutustele võimalus lubada 
hävitamiseks loovutatud kauba 
toimetamist tollijärelevalve all liidu 
tolliterritooriumil ühest kohast teise. 
Tolliasutusi tuleks julgustada kasutama 
seda sätet selle kauba säästliku ja 
keskkonnaohutu hävitamise 
hõlbustamiseks ning kasvatuslikel ja 
näitlikel eesmärkidel, kandes samal ajal 
hoolt vajalike turvameetmete eest.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 40 artikli 22 lõike 2 kohta)

Selgitus

Tuleks lubada kauba teisaldamist ka kasvatuslikul ja näitlikul eesmärgil. Seda saab kasutada 
tolliametnike väljaõpetamiseks, pidades eriti silmas uusi ja keerukaid 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi. Teisalt saaks selle abil õpetada tarbijaid, kuidas sellist 
kaupa ära tunda ja tõsta teadlikkust sellise kaubaga kaasnevate riskide kohta.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 1 põhjenduse 4 kohta)

Selgitus

Käesoleva määrusega püütakse kavandada intellektuaalomandiõigusi käsitlevate tollialaste 
õigusaktide rakendamisele vaid menetluslik raamistik. Sealt ei saa välja lugeda sisulisi 
sätteid, mis mõjutaksid intellektuaalomandiõiguste rikkumise määratlemist. Reisipagasi 
väljajätmine ei ole selle lähenemisviisiga kooskõlas, sest vastavalt ELi intellektuaalomandi 
alasele materiaalõigusele saab intellektuaalomandiõigusi jõustada vaid siis, kui kaup on 
kaubanduslikku laadi või seda kasutatakse kaubandustegevuses. Seepärast tuleks kõnealune 
säte välja jätta.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. „deklarant ” – määruse (EMÜ) nr 
2913/92 artikli 4 lõikes 18 osutatud 
deklarant;

13. „deklarant” – isik, kes esitab 
tollideklaratsiooni enda nimel, või isik, 
kelle nimel tollideklaratsioon esitatakse;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks on sobiv määratleda terminid kavandatud määruses endas, mitte 
osutada muule õigusaktile.

Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15. „tollijärelevalve” – määruse (EMÜ) nr 
2913/92 artikli 4 lõike 13 kohane 

15. „tollijärelevalve” – tolli üldine tegevus 
tollialaste õigusaktide ja vajaduse korral 
muude tollijärelevalve alla kuuluva kauba 
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tolliasutuste teostatav järelevalve; suhtes kohaldatavate normide 
järgimiseks;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks on sobiv määratleda terminid kavandatud määruses endas, mitte 
osutada muule õigusaktile.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a „väike kaubapartii” – üksiksaadetis, 
milles 
a) on vähem kui kolm toodet; või
b) sisalduvad tooted kaaluvad kokku 
vähem kui 2 kilogrammi.

Or. en

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on käesoleva määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Artiklis 4 nimetatud isikud esitavad 
ainult ühe taotluse iga liikmesriigis või 
liidus kaitstava intellektuaalomandiõiguse 
kohta.

Or. en
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Selgitus

See on varem segadust tekitanud sama intellektuaalomandiõiguse kohta esitatavate 
topelttaotluste ning riigis ja liidus taotluste paralleelse esitamise vältimiseks.

Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) kogu asjaga seotud teave, mis 
võimaldab tolliasutustel analüüsida ja 
hinnata asjakohas(t)e 
intellektuaalomandiõigus(t)e rikkumise 
ohtu;

(i) asjaga seotud teave, mis võimaldab 
tolliasutustel analüüsida ja hinnata 
asjakohas(t)e intellektuaalomandiõigus(t)e 
rikkumise ohtu;

Or. en

Selgitus

Õiguse omajalt on liig nõuda „kogu” asjaga seotud teabe edastamist ja uuendamist, sest isegi 
kõige väiksema üksikasja kohta võib väita, et see on asjaga seotud.

Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3 – teine lõik – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) taotleja kinnitus selle kohta, et ta 
nõustub, et tema esitatud andmeid töötleb 
komisjon.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See äärmiselt delikaatne ja konfidentsiaalne teave on mõeldud tollialaseks ainukasutuseks, et 
täita käesoleva määruse eesmärke. Käesolev lõige ei täpsusta, millisel eesmärgil komisjon 
andmeid kasutaks ja kes veel sellele juurdepääsu omaks. See võib tekitada probleeme õiguste 
jõustamisel ning ohustada õiguste omaja ärihuve (konfidentsiaalsus, konkurents jne).
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Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 – esimene lõik – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tolliasutustel peaks olema kohustus anda õiguste omajale tema nõudmisel kaubaartiklite 
kohta teavet. See aitab õiguste omajal rikkumised välja selgitada ja võtta täiendavaid 
meetmeid rikkuja vastu. 

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse 

välja jäetud
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vastuvõtmist peavad tolliasutused teatama 
oma kavatsusest deklarandile või – juhul 
kui kaup tuleb kinni pidada – kauba 
valdajale. Deklarandile või kauba 
valdajale tuleb anda võimalus väljendada 
oma seisukohti kolme tööpäeva jooksul 
alates sellise teate saatmisest.

Or. en

Selgitus

Selline lisakohustus tekitaks tolliasutustele ebaproportsionaalset halduskoormust, mille 
tulemusena võib võimalike erikonfiskeerimiste hulk väheneda. Majandustegevuses osalejad, 
kes impordivad kaupu Euroopa Liitu, teavad hästi, et nende kaubapartiid võivad kuuluda 
tollikontrolli alla, mis võib põhjustada nende vabastamise peatamist. Sellega ei rikuta 
importijate õigusi, sest tolliasutus kasutab üksnes oma sätestatud õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tõhusam on, kui menetluse osapooled suhtlevad üksteisega otse, et menetlust kiirendada ja 
vähendada tolliasutuste halduskoormust. Seepärast peaks õiguste omaja pärast 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise tuvastamist teavitama deklaranti või kauba valdajat.
Kõiki ülejäänud küsimusi käsitletakse siis otse kahe osapoole vahel. 

Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 4 – teine lõik
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Deklarandi või kauba valdaja teavitamine 
hõlmab teavet artiklis 20 muu kui võltsitud 
ja piraatkauba suhtes sätestatud õiguslike 
tagajärgede ja artiklis 23 võltsitud ja 
piraatkauba suhtes sätestatud õiguslike 
tagajärgede kohta.

Deklarandi või kauba valdaja teavitamine 
hõlmab teavet artiklis 20 sätestatud 
õiguslike tagajärgede kohta.

Or. en

(Vt muudatusettepanekuid 34–38 artikli 20 kohta)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 24 artikli 16 lõike 3 kohta)

Selgitus

Selline lisakohustus tekitaks tolliasutustele ebaproportsionaalset halduskoormust, mille 
tulemusena võib võimalike erikonfiskeerimiste hulk väheneda. Majandustegevuses osalejad, 
kes impordivad kaupu Euroopa Liitu, teavad hästi, et nende kaubapartiid võivad kuuluda 
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tollikontrolli alla, mis võib põhjustada nende vabastamise peatamist. Sellega ei rikuta 
importijate õigusi, sest tolliasutus kasutab üksnes oma sätestatud õigusi ja kohustusi.

Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) teha see teave kättesaadavaks 
kolmandate riikide tolliasutustele;

Or. en

Selgitus

Õiguste omajale tuleks anda õigus edastada teavet intellektuaalomandiõiguste rikkumiste 
kohta kolmandate riikide, nimelt päritoluriikide tolliasutustele, et nad saaksid võtta vajalikud 
meetmed nende kaupade kõrvaldamiseks enne Euroopasse jõudmist, millega rikutakse 
intellektuaalomandiõigusi.

Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) võtta täiendavaid meetmeid 
intellektuaalomandiõiguste rikkuja 
väljaselgitamiseks;

Or. en

Selgitus

Õiguste omajatele peaks olema antud teabe kasutamise õigus, et võtta muu hulgas ka 
kolmandates riikides täiendavaid meetmeid rikkuja kindlaksmääramiseks, nt alustada 
uurimist ja edastada teavet täitevasutustele.

Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt a c (uus)



PE470.069v01-00 24/46 PR\875827ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a c) algatada kriminaalmenetlust või 
sellise menetluse käigus;

Or. en

Selgitus

 Õiguste omajatele peaks olema antud õigus kasutada teavet rikkujate suhtes 
kirimaalmenetluste algatamiseks või selliste menetluste käigus.

Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu määrus
2. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluse algatamine ja kauba eeldatav 
vabastamine

Kauba hävitamine, menetluse algatamine 
ja kauba eeldatav vabastamine

Or. en
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(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluse algatamine Kauba hävitamine ja menetluse 
algatamine

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kaupa, mille vabastamine on peatatud 
või mida on kinni peetud vastavalt 
artiklile 16, võib tolli järelevalve all 
hävitada, ilma et oleks vaja kindlaks 
määrata, kas intellektuaalomandiõigust 
on rikutud selle liikmesriigi siseriikliku 
õiguse alusel, kus kaup leitakse, kui kõik 
järgmised tingimused on täidetud:

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

a) tuginedes talle vastavalt artikli 16 
lõikele 2 esitatud teabele on taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
kinnitanud kümne tööpäeva jooksul või 
kergesti rikneva kauba korral kolme 
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest kirjalikult tolliasutustele, 
et intellektuaalomandiõigust on rikutud, 
näidates, millist 
intellektuaalomandiõigust on rikutud;

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)
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Selgitus

Muudetud artikkel 23 lõige 1: Tuginedes teabele, mille õiguste omaja on tolliasutustelt 
saanud, peaks ta lisaks hävitamisega nõustumisele ka kinnitama, et intellektuaalomandiõigusi 
on rikutud, ja näitama, millise intellektuaalomandiõigusega on tegu. Ainult sel juhul ning 
deklarandi või kauba valdaja nõusolekul võib kauba hävitamiseks loovutada.

Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutused annavad loa kauba 
vabastamiseks või lõpetavad selle 
kinnipidamise kohe pärast kõigi 
tolliformaalsuste täitmist, kui taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja ei ole 
neid lõikes 1 osutatud ajavahemiku 
jooksul teavitatud järgmisest:

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

a) menetluse algatamisest, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust 
on rikutud;
b) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ja kauba valdaja vahelisest 
kirjalikust kokkuleppest loovutada kaup 
hävitamiseks.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Selgitus

Muudetud artikkel 23 lõige 2: Õigusselguse huvides on muudetud lõike 1 punktis c 
ajavahemikule viitava lause paigutust, et see oleks rakendatav nii hävitamisega nõusoleku kui 
ka hävitamise vastu olemise korral. Pealegi tuleks tagada, et kui deklarandil või kaupade 
valdajal ei õnnestu oma vastuseisust hävitamise suhtes teada anda, rakendataks kaudse 
nõusoleku põhimõtet, asendades „võivad lugeda” sõnaga „loevad”, nagu see on juba mõnes 
liikmesriigis tavaks.
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Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punkti b kohase kauba 
loovutamise kokkuleppe korral 
hävitatakse kaup tollikontrolli all taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kulul ja 
vastutusel, välja arvatud juhul, kui selle 
liikmesriigi õigusaktides, kus kaup 
hävitatakse, on ette nähtud teisiti.

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Selgitus

Artikli 23 lõike 3 algne tekst on viidud artiklisse 20, sest artiklit 23 selle muudetud kujul tuleks 
kohaldada kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui see on asjakohane, võivad 
tolliasutused taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja taotlusel esimeses lõigus 
osutatud ajavahemikke pikendada kuni 10 
tööpäeva võrra.

4. Kui hävitamise kokkulepet ei saavutata 
või deklarant või kaupade valdaja on 
hävitamise vastu, algatab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja 20
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest 
menetluse, et teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud.

Kergesti rikneva kauba korral lõike 1 
teises lõigus osutatud ajavahemikku ei 
pikendata.
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Or. en

(Vt muudatusettepanekut 34 artikli 20 lõike 1 kohta ja muudatusettepanekut 42 jätta välja 
artikkel 23)

Selgitus

Muudetud artikli 23 lõike 4 sõnastust: Enne menetluse algatamise otsustamist tuleks õiguste 
omajal lubada oodata deklarandi või kauba valdaja vastuseisu hävitamisele suhtes lõike 1 
punktis c nimetatud ajavahemiku jooksul. See nõuab ajavahemiku pikendamist 10 tööpäevale.

Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui see on asjakohane, annavad 
tolliasutused loa kauba vabastamiseks või 
lõpetavad selle kinnipidamise kohe pärast 
kõigi tolliformaalsuste täitmist, kui 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ei ole neid teavitanud järgmisest:
(a) lõike 1 punktis a nimetatud 
ajavahemike jooksul oma nõusolekust 
kaup hävitada;
(b) lõikes 4 nimetatud ajavahemiku 
jooksul menetluse algatamisest, et teha 
kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust 
on rikutud.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 34 artikli 20 lõike 1 kohta ja muudatusettepanekut 42 jätta välja 
artikkel 23)

Selgitus

Artikli 23 lõike 5 algne tekst on viidud artiklisse 20, sest artiklit 23 tema muudetud kujul 
tuleks kohaldada kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23)

Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tolliasutused võivad lubada lõikes 1 
nimetatud kauba toimetamist 
tollijärelevalve all liidu tolliterritooriumil 
ühest kohast teise, selleks et need 
tollikontrolli all hävitada.

2. Tolliasutused võivad lubada lõikes 1 
nimetatud kauba toimetamist 
tollijärelevalve all liidu tolliterritooriumil 
ühest kohast teise, selleks et need 
tollikontrolli all hävitada või et kasutada 
neid koos vajalike turvameetmetega 
kasvatuslikel ja näitlikel eesmärkidel.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 14 (põhjendus 20 a (uus)))

Selgitus

Tuleks lubada kauba teisaldamist ka kasvatuslikul ja näitlikul eesmärgil. Seda saab kasutada 
tolliametnike väljaõpetamiseks, pidades eriti silmas uusi ja keerukaid 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisi. Teisalt saaks selle abil õpetada tarbijaid, kuidas sellist 
kaupa ära tunda ja tõsta teadlikkust sellise kaubaga kaasnevatest riskidest.

Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu määrus
3. jagu – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. jagu välja jäetud
Võltsitud ja piraatkaup

Or. en
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(Artikkel 20)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Hävitamine ja menetluse algatamine
1. Võltsitud või piraatkauba kahtlusega 
kaupa võib tolli järelevalve all hävitada, 
ilma et oleks vaja kindlaks määrata, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud selle 
liikmesriigi siseriikliku õiguse alusel, kus 
kaup leitakse, kui kõik järgmised 
tingimused on täidetud:
(a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on tolliasutusi kirjalikult teavitanud 
oma nõusolekust hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest;
(b) deklarant või kauba valdaja on 
tolliasutustele kirjalikult kinnitanud oma 
nõusolekut hävitada kaup kümne 
tööpäeva jooksul või kergesti rikneva 
kauba korral kolme tööpäeva jooksul 
alates kauba vabastamise peatamist või 
kinnipidamist käsitleva otsuse saatmisest.
2. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada 
kaup lõike 1 punktis b nimetatud 
ajavahemiku jooksul ega teatanud kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse vastuvõtnud 
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tolliasutustele ka oma vastuseisust kauba 
hävitamisele, võivad tolliasutused lugeda, 
et deklarant või kauba valdaja on kauba 
hävitamisega nõus.
Toll teatab sellest taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajale.
Kui deklarant või kauba valdaja esitab 
kauba hävitamise kohta vastuväiteid, 
teavitavad tolliasutused sellest taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saajat.
3. Hävitamine toimub tollikontrolli all 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja kulul ja vastutusel, välja arvatud 
juhul, kui selle liikmesriigi õigusaktides, 
kus kaup hävitatakse, on ette nähtud 
teisiti. Enne hävitamist võib kaubast võtta 
proove/näidiseid.
4. Kui hävitamise kokkulepet ei saavutata, 
algatab taotluse rahuldamist käsitleva 
otsuse saaja kümne tööpäeva jooksul või 
kergesti rikneva kauba korral kolme 
tööpäeva jooksul alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest menetluse, et 
teha kindlaks, kas 
intellektuaalomandiõigust on rikutud.
Kui see on asjakohane, võivad 
tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja taotlusel esimeses 
lõigus osutatud ajavahemikke pikendada 
kuni 10 tööpäeva võrra.
Kergesti rikneva kauba korral 
kõnealuseid ajavahemikke ei pikendata.
5. Kui see on asjakohane, annavad 
tolliasutused loa kauba vabastamiseks või 
lõpetavad selle kinnipidamise kohe pärast 
kõigi tolliformaalsuste täitmist, kui 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja ei ole neid teavitanud järgmisest:
(a) lõike 1 punktis a nimetatud 
ajavahemike jooksul oma nõusolekust 
kaup hävitada;
(b) lõikes 4 nimetatud ajavahemiku 
jooksul menetluse algatamisest, et teha 
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kindlaks, kas intellektuaalomandiõigust 
on rikutud.

Or. en

(Artikkel 20)

Selgitus

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

Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(a) kahtlustatakse, et tegemist on 
intellektuaalomandiõiguste rikkumisega;

Or. en

Selgitus

Rakendamise lihtsustamiseks ja intellektuaalomandiõiguste kaitse tõhustamiseks tuleks 
väikest kaubapartiid käsitlevat erimenetlust kohaldada kõikidele intellektuaalomandiõiguste 
rikkumistele.

Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja on nõudnud oma taotluses 
erimenetluse kasutamist;

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 46 artikli 24 lõike 5 kohta)
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Selgitus

Et nimetatud erimenetlust taotluses märgitud rikkumiste suhtes rakendada, on nõutav õiguste 
omaja vastav soov, sest temal tuleb eelfinantseerida ka ladustamise ja hävitamise kulud.

Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Deklarandile või kauba valdajale antakse 
võimalus väljendada oma seisukohta 10
tööpäeva jooksul alates kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse saatmisest.

Or. en

Selgitus

Deklarandile või kauba valdajale 20 tööpäeva andmine selleks, et kinnitada oma nõusolekut 
kauba hävitamiseks, tundub ebaõiglane ja ebaproportsionaalne. See aeglustaks asjatult 
menetlust ja suurendaks ladustamiskulusid. Seepärast tuleks ajavahemik viia kooskõlla 
tähtajaga, millele viidatakse artikli 20 lõike 1 kohta tehtud muudatusettepanekus 34.

Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Asjaomase kauba võib hävitada, kui 
deklarant või kauba valdaja on kirjalikult
teavitanud tolliasutusi oma nõusolekust 
kaup hävitada. Kaup hävitatakse 
tollikontrolli all taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saaja kulul.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 34 artikli 20 lõike 1 kohta ja muudatusettepanekut 48 artikli 24 lõike 
7 kohta)

Selgitus

Ajavahemikku, mille jooksul deklarant või kauba valdaja saab teavitada oma nõusolekust 
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kaup hävitada, pole vajadust piiritleda. Nii saab menetlust rakendada paindlikumalt, nt kui 
tolliasutused saavad nõusoleku üks päev hiljem või pärast seda, kui õiguste omaja on võtnud 
ühendust kauba valdaja või deklarandiga. Lisaks peaks teavitamisviis olema kooskõlas 
lähenemisega, mis on esitatud muudatusettepanekus 34 artikli 20 lõike 1 kohta. Lõpuks on 
sellesse lõikesse toodud muudetud kujul artikli 24 lõige 7.

Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui deklarant või kauba valdaja ei ole 
kinnitanud oma nõusolekut hävitada 
kaup lõikes 5 nimetatud ajavahemiku 
jooksul ega teatanud kauba vabastamise 
peatamist või kinnipidamist käsitleva 
otsuse vastuvõtnud tolliasutustele ka oma 
vastuseisust kauba hävitamisele, võivad 
tolliasutused lugeda, et deklarant või 
kauba valdaja on kauba hävitamisega 
nõus.

välja jäetud

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 50 artikli 24 lõike 8 kohta)

Selgitus

Selle lõike muudetud versioon on lisatud muudatusettepanekusse 50 artikli 24 lõige 8 kohta.

Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kaup hävitatakse tollikontrolli all ja 
tolliasutuste kulul.

välja jäetud

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 46 artikli 24 lõike 5 kohta)
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Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Vajaduse korral annavad 
tolliasutused taotluse rahuldamist 
käsitleva otsuse saajale teavet hävitatud 
kaubaartiklite tegeliku või oletatava arvu 
ja nende laadi kohta.

Or. en

Selgitus
Õiguste omajal peaks olema juurdepääs menetluse käigus hävitatud kaupa puudutavale 
teabele, mida ta saaks kasutada oma uuringutes. Tõhus viis selle korraldamiseks, ilma et 
tolliasutustele kaasneks ebaproportsionaalne koormus, oleks luua elektrooniline andmebaas, 
kus oleks registreeritud kogu kaup, mille kohta on tehtud taotluse rahuldamist käsitlev otsus.
Taotluse rahuldamist käsitleva otsuse õiguste omaja saaks juurdepääsu ainult seda kaupa 
puudutavale teabele.

Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

8. Kui deklarant või kauba valdaja pole 15 
tööpäeva jooksul alates kauba 
vabastamise peatamist või kinnipidamist 
käsitleva otsuse saatmisest kinnitanud 
oma nõusolekut kauba hävitamise kohta
või on teatanud oma vastuseisust 
hävitamise suhtes, teavitavad tolliasutused 
sellest taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saajat nõusoleku puudumisest või sellistest 
vastuväidetest ning kaubaartiklite arvust ja 
laadist, lisades vajaduse korral nende 
kaubaartiklite pildid.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 45 artikli 24 lõike 4 kohta)
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Selgitus

15-päevane ajavahemik on valitud selleks, et võimaldada postisaadetise võimalikku 5-päevast 
hilinemist pärast selle tähtaja aegumist, mis on kauba valdajale või deklarandile antud oma 
seisukoha väljendamiseks vastavalt muudatusettepanekule 45 artikli 24 lõike 4 kohta.

Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

(Vt artikli 30 väljajätmist)

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Tolliasutuste nõudmisel hüvitab taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja kõik 
tolliasutusele seoses artiklite 16 ja 17 
kohaselt kauba tollijärelevalve all 
hoidmisega või artiklite 20 ja 24 kohaselt 
kauba hävitamisega tekkinud kulud.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 42 jätta välja artikkel 23 ja muudatusettepanekut 46 artikli 24 lõike 
5 kohta)
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Selgitus

Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku 
ebaselgust, sest pole selge, millist korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii 
kaubamärgi või autoriõiguse kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) 
rikkumisega. Õiguste omajad peaksid hüvitama kulud ka väikest kaubapartiid käsitleva 
erimenetluse korral.

Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui rikkujat pole võimalik välja
selgitada, ta pole tuvastatav või pole 
võimeline kompensatsiooni tasuma, võib 
taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja taotleda kompensatsiooni kauba 
valdajalt või isikult, kellel on sarnane 
õigus kaupa käsutada.

Or. en

Selgitus

Õiguste omajale tuleks anda õigus taotleda esmalt kompensatsiooni kaubasaajalt, sest see on 
otseselt äritehingusse kaasatud.

Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Taotluse rahuldamist käsitleva otsuse 
saaja võib taotleda kompensatsiooni 
isikult, kes omab kauba üle füüsilist 
kontrolli siis, kui ei rikkujat ega kauba 
valdajat või isikut, kellel on sarnane õigus 
kaupa käsutada, pole võimalik välja 
selgitada, ta pole tuvastatav või pole 
võimeline kompensatsiooni tasuma ning 
kui kauba üle füüsilist kontrolli omav isik 
(a) ei suuda vajaduse korral esitada 
kaubasaatja, kaubasaaja või deklarandi 
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nime, aadressi ega 
käibemaksukohustuslase registrinumbrit; 
või
(b) on teisaldanud või hoidnud kaupa 
vaatamata tolliasutuste või taotluse 
rahuldamist käsitleva otsuse saaja 
eelteatele sama kaubasaatja, -saaja 
seotuse kohta eelnevate 
intellektuaalomandiõiguste rikkumistega.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. Lõiked 2 a ja 2 b ei kohaldu artiklis 
24 ette nähtud menetlusele.

Or. en

Selgitus

Artiklit 2 a (uus) ei rakendata väikeste kaubapartiide korral, kus kaubasaajaks on sageli 
tarbija, kes tegutseb heauskselt. Lisaks ei tuleks väikeste kaubapartiide korral kohaldada 
artiklit 2 b (uus), sest nõutava teabe kontrollimine põhjustaks vahendajatele 
ebaproportsionaalset halduskoormust.

Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu määrus
V peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KOMITEE, DELEGEERIMINE JA KOMITEE JA LÕPPSÄTTED
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LÕPPSÄTTED

Or. en

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 30 välja jäetud
Delegeeritud volituste rakendamine
1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.
2. Artikli 24 lõikes 10 osutatud volitused 
antakse kindlaksmääramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 24 lõikes 10 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta.
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 24 lõikega 10, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
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kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu 
võrra pikendada.

Or. en

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on kavandatud määruse 
olulised alused. Seetõttu tuleks anda õigus otsustada määratluse ja kohaldatavate 
piirmäärade üle kaasseaduseandjatele.

Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jõustumine ja kohaldamine Jõustumine ja aruandlus

Or. en

Selgitus

Vt selgitusi muudatusettepanekule 59 (artikkel 37, lõige 1 a (uus)) ja muudatusettepanekule 
60 (artikkel 37, lõige 2).

Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt 1. jaanuaril 2016 ja seejärel iga 
kolme aasta tagant esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva määruse rakendamise 
kohta. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele asjakohased ettepanekud ja/või 
soovitused.
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Or. en

Selgitus

Aruanne esitab kasulikku teavet käesoleva määruse toimimise ja jõustumise kohta ning eriti 
sel alal saadud kogemuste kohta.

Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 24 lõikeid 1–9 kohaldatakse siiski 
alates XX.XX.20XX.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Väikese partii mõiste ja eriti väikest kogust kirjeldavad piirmäärad on käesolevas määruses 
kindlaks määratud, seetõttu pole vajalik hõlmata artikli 24 lõigete 1–9 kohaldamise 
takistamist. 
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SELETUSKIRI

Taustteave

Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias on esmatähtsal 
kohal innovatsioon, mille jaoks on olulised intellektuaalomandiõigused. Arvestades 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste arvu kasvu ja rahvusvahelist kauplemist õigusi 
rikkuvate kaupadega, sõltuvad ELi majanduskasv ja töökohad suures osas 
intellektuaalomandiõiguste tõhusast rakendamisest. Euroopa ettevõtjate jaoks läheb piraatlus 
ja võltsimine aastas maksma hinnanguliselt 250 miljardit eurot.

Lisaks halbadele tagajärgedele ettevõtjate jaoks on nende õiguste rikkumine tõsiseks ohuks 
tarbijate tervisele ja turvalisusele. Kõikidest 2010. aastal kinnipeetud kaubaartiklitest 
moodustasid 14,5% igapäevaseks kasutuseks mõeldud tooted ja tooted, mis võivad kujutada 
ohtu tarbijate tervisele ja turvalisusele (st toit ja joogid, kehahoolduse artiklid, ravimid, 
elektrilised majapidamiskaubad ja mänguasjad).

ELi välispiiril, enne kaupade jõudmist siseturule, on tolliasutustel intellektuaalomandiõiguste 
tõhusal rakendamisel võrdlemisi hea positsioon. Kui kaubad on korra juba eri 
liikmesriikidesse jaotunud, muutub nende jälgimine ja menetluse algatamine palju 
keerukamaks ja kulukamaks.

Intellektuaalomandiõiguste rakendamise täiustamise tähtsust rõhutab asjaolu, et võltsimise ja 
piraatluse registreeritud juhtumite arv aastatel 2009–2010 peaaegu kahekordistus. 2010. aastal 
registreeris toll 79 112 juhtumit, 2009. aastal oli võrreldav arv 43 572. Silmatorkavalt suure, 
200-protsendilise kasvu postisaadetiste kinnipidamisel põhjustas eriti e-kaubandus, kus 
enamikul juhtudest oli tegu rõivaste, jalanõude ja elektrikaupadega ning 69% kinnipeetud 
kaupadest olid ravimid.

Osana oma intellektuaalomandiõiguste strateegiast tegi Euroopa Komisjon ettepaneku vaadata 
läbi määrus (EÜ) nr 1383/2003 eesmärgiga tugevdada intellektuaalomandiõiguste 
rakendamist tolliasutuste poolt ning suurendada õigusselgust, kohandades määruse sätteid 
vastavalt arengutele. Määruse läbivaatamine lisati ka tollialasesse tegevuskavasse aastateks 
2009–2012, mille nõukogu heaks kiitis, ning ühtse turu akti.

Soovitused

Raportöör tunneb heameelt määruse läbivaatamise üle, kuid esitab järgmised soovitused:

Kohaldamisala

Oluline on rõhutada, et kavandatud määrusega tuleks kehtestada üksnes menetlused, mis 
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võimaldavad tolliasutustel ära hoida selliste kaupade liikumist, mille korral nad kahtlustavad 
intellektuaalomandiõiguste rikkumist. Seevastu põhineb intellektuaalomandiõiguste rikkumise 
määratlemine ise üksnes ELi intellektuaalomandialase materiaalõiguse normidel või 
liikmesriigi riiklikel õigusaktidel. See tähendab, et paljusid olulisi intellektuaalomandiõiguste 
rakendamisega seotud probleeme ei saa käsitleda kavandatud määrusega, vaid 
materiaalõiguslike normide, nagu kaubamärgidirektiivi ja ühenduse kaubamärgi määruse 
läbivaatamisega.

Siiski ei järgi komisjon seda lähenemisviisi järjekindlalt, kui teeb ettepaneku säilitada 
isiklikuks kasutamiseks mõeldud reisijapagasi väljajätmine. Küsimust, kas võltsitud kauba 
importimine lõppkasutaja poolt kvalifitseerub intellektuaalomandiõigusi rikkuva tegevusena, 
käsitleb juba materiaalõigus. Seepärast on praegune väljajätmine lihtsalt deklareerivat laadi, 
kuid see edastab tolliasutustele, tarbijatele ja äriettevõtetele vale sõnumi, nagu oleks isiklikuks 
otstarbeks mõeldud õigusi rikkuvate kaupade import lubatav.

Raportööri arvamuse kohaselt peaks intellektuaalomandialane materiaalõigus tunnustama 
põhimõtet, et võltsitud kaubaga rikutakse intellektuaalomandiõigusi ka siis, kui see on 
mõeldud kasutamiseks isiklikul otstarbel, ning ergutab komisjoni, et see töötaks vastava 
õigusakti uuesti läbi ja lahendaks selle probleemi.

Raportöör kiidab heaks selle, et kohaldamisala on laiendatud intellektuaalomandiõiguste 
rikkumiste kõikidele liikidele, mida ELi ja liikmesriikide materiaalõiguslike normidega 
võimalikuks peetakse, hõlmates paralleelselt nii kaubandust kui ka ületoomist. Paralleelne 
import on mitme liikmesriigi materiaalõiguslike normide kohaselt seadusevastane ja 
tolliasutustel tuleks võimaldada rakendada intellektuaalomandialase materiaalõiguse sätteid.
Paralleelne import, millega on sageli seotud võltsitud kaup ja puudulik kvaliteedikontroll, 
eksitab tarbijaid ning võib ohustada nende tervist ja turvalisust.

Intellektuaalomandiõiguste rikkumise kahtlusega kauba vabastamise peatamine või 
kinnipidamine

Kui liikmesriigi tolliasutused tuvastavad kauba, mida kahtlustatakse meetmetaotluse 
rahuldamist käsitleva otsusega hõlmatud intellektuaalomandiõiguse rikkumises, peaks neil 
olema kohustus enne kauba vabastamise peatamist või kinnipidamist käsitleva otsuse 
vastuvõtmist anda õiguste omajale tema nõudmisel kaubaartiklite kohta teavet. See aitaks 
õiguste omajal rikkumised välja selgitada ja võtta täiendavaid meetmeid rikkuja vastu.

Tolliasutuste täiendav kohustus seoses õigusega anda selgitusi, enne kui kahjulik otsus 
tehakse, tekitab tolliasutustele ebaproportsionaalse halduskoormuse, mille tagajärjeks võib 
olla intellektuaalomandiõiguste nõrgem kaitse. Peale selle teavad Euroopa Liitu kaupu 
importivad ettevõtjad hästi, et nende kaubapartiid võivad kuuluda tollikontrolli alla. Sellega ei 
rikuta importijate õigusi, sest tolliasutus kasutab üksnes oma sätestatud õigusi ja kohustusi.
Siiski ei tohiks see välistada õigust esitada oma seisukohti erimenetluse käigus, mis käsitleb 
väikesi partiisid, millega tarbijad on tõenäoliselt otseselt seotud.

Menetluse algatamine
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Raportöör avaldab tunnustust komisjoni ettepanekule teha lihtsustatud menetluse 
rakendamine kohustuslikuks kõikides liikmesriikides. Siiski usub raportöör, et lihtsustatud 
menetlus peaks olema rakendatav mitte ainult võltsitud ja piraatkaupade korral, vaid kõikide 
intellektuaalomandiõiguste rikkumiste korral. Lihtsustatud kord ainult võltsitud ja 
piraatkaupade jaoks põhjustaks tegelikkuses õiguslikku ebaselgust, sest pole selge, millist 
korda tuleks rakendada, kui kaupade puhul on tegu nii kaubamärgiõiguste või autoriõiguste 
kui ka muude intellektuaalomandiõiguste (nt patendid) rikkumisega.

Väikesed kaubapartiid

Raportöör tunneb heameelt, et ettepanek sisaldab konkreetset lihtsustatud menetlust väikeste 
kaubapartiide jaoks, kuid soovitab mitmesuguseid täiustusi:

Termini „väike kaubapartii” määratlus kujutab endast käesoleva määruse olulist osa ja peaks 
olema seetõttu selles määratletud. Raportöör teeb ettepaneku määratluseks, mis põhineb 
üksikpakendis sisalduvate kaubaartiklite arvul (vähem kui kolm) ja nende kogukaalul (vähem 
kui 2 kg). Need kriteeriumid ja piirnormid tuginevad asjaosaliste erinevatele avalikul arutelul 
antud vastustele. Raportöör otsustas kaubaartiklite väärtust mitte sisse võtta, sest puudub 
kokkulepe, millist väärtust tuleks rakendada (kahtlusaluse kauba või ehtsa kauba väärtust?), ja 
tolliasutustel puuduvad objektiivsed kriteeriumid võltsitud kauba väärtuse 
kindlaksmääramiseks.

Menetlus peaks olema kooskõlas teiste kaupade suhtes kasutatava lähenemisviisiga 
kohaldatav kõikidele intellektuaalomandiõiguste rikkumistele.

Tollipoolne kaupade hävitamine, omamata õiguste omaja või kohtu kinnitust 
intellektuaalomandiõiguste rikkumise kohta, läheks lubamatult vastuollu 
omandipõhiõigusega. Seetõttu peaks see olema õiguste omaja vastav soov, st ta peaks oma 
tollisekkumistaotluses nõudma väikestele kaubapartiidele kohaldatava menetluse kasutamist.
Koos selle nõudega kinnitaks õiguste omaja, et ta eelfinantseerib ladustamis- ja 
hävitamiskulud.

Deklarandil või kauba valdajal, kes on tõenäoliselt tarbija, peaks olema õigus esitada oma 
seisukohti. Lühendada tuleks siiski ajavahemikku, et mitte asjatult aeglustada menetlust ja 
suurendada ladustamiskulusid.

Lõpuks peaks õiguste omajal olema juurdepääs menetluse käigus hävitatud kaupa 
puudutavale teabele, mida ta saab kasutada oma uuringutes. Tõhus viis seda teha oleks luua 
elektrooniline andmebaas, kus oleks registreeritud kogu kaup, mille kohta on tehtud taotluse 
rahuldamist käsitlev otsus. Sellise süsteemi eeskujuks võiks olla Maailma Tolliorganisatsiooni 
välja töötatud kasutajaliides Interface Public Members (IPM).

Kulud

Raportöör tunneb heameelt ettepanekus tehtud täpsustuse üle, et õiguste omajale, kellel tuleb 
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eelfinantseerida kõik ladustamis- ja hävitamiskulud, on antud õigus taotleda rikkujalt või 
teistelt isikutelt kompensatsiooni.

Siiski sooviks raportöör täpsustada mõningaid tingimusi, mille kohaselt võivad vastutust 
kanda äritehingusse kaasatud isikud, kes pole rikkujad. See aitaks õiguste omajal taotleda 
hüvitust oma kulutuste eest, kui rikkuja on varjanud oma isikut, ei ole tuvastatav (nt kuna 
asub kolmandas riigis) või on maksevõimetu.

Sellisel juhul tuleks õiguste omajale anda õigus taotleda esmalt kompensatsiooni kaubasaajalt, 
sest see on otseselt äritehingusse kaasatud.

Kui ka kaubasaajat ei õnnestu välja selgitada, ta pole tuvastatav, või on maksevõimetu, peaks 
õiguste omaja olema suuteline taotlema kompensatsiooni vahendajalt, näiteks vedajalt või 
ekspediitorilt (kauba füüsiliselt valdajalt), kui see pole kaubapartii käsitlemisel olnud 
nõuetekohaselt hoolas. Nõuetekohase hoolsuse puudumise kriteeriumid tuleks kavandatud 
määruses täpselt määratleda.

Transiitkaup

Raportöör tunneb heameelt täpsustuste üle, mis on kavandatud seoses sellise kolmandatest 
riikidest pärit kauba käitlemisega, mille suhtes on ELis kaitstavate intellektuaalomandiõiguste 
rikkumise kahtlus ja mis on suunatud välistransiidiprotseduurile, mis aitab lahendada 
Maailma Kaubandusorganisatsiooni ja ELi vahelist vaidlust ning võimaldab arenguriikides 
juurdepääsu ravimitele.

Ettepaneku järgi säilib tolliasutustel intellektuaalomandiõiguste rakendamiseks võime kaupa 
kontrollida, kus iganes ELi tolliterritooriumil nende järelevalve all see kaup on. Siiski on 
tähtis märkida, et vastavalt ELi intellektuaalomandialase materiaalõiguse normidele võib 
sellist kaupa liigitada ELis kaitstavaid intellektuaalomandiõigusi rikkuvaks ainult siis, kui 
saab tõendada, et see on müümiseks ELis.

Euroopa kohus määratles hiljuti täpselt, millistel tingimustel saavad tolliasutused kahtlustada, 
et transiitkaubana deklareeritud kaup on tegelikult mõeldud müümiseks ELis (liidetud 
kohtuasjad C-446/09 ja C-495/09). Õiguskindluse nimel tuleks need täpsustused kavandatud 
määrusesse lisada.

Transiidivabaduse põhimõtet pole kunagi kavatsetud rakendada ebaseaduslikule 
kaubandusele, sealhulgas kaubale, millega rikutakse intellektuaalomandiõigusi. Seepärast 
ergutab raportöör komisjoni tagama edaspidistes intellektuaalomandialase materiaalõiguse 
muudatustes selle, et peatamismenetluses oleva kauba, mis on ELis 
intellektuaalomandiõigustega kaitstava kauba imitatsioon või koopia, saab alati liigitada 
võltsitud ja piraatkaubaks.


